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 ٦٩٥ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: الباب العارش

 
 

ّ نبذة خمترصة، وعبارات خمتارة، هي ثمرة كتب عـدة، !بني يديك أخي القارئ
 حاولنـا مـن ٍمع يشء من إرشادات وتوضيحات من أعالم يف الدين ذوي اعتبار،

ٍخالهلا إلقاء يشء من الضوء عىل موضوع مهم، وجد خطري، هيم كل مسلم، وهيم 
طالب العلم والدعاة إىل اهللا عىل وجه التخـصيص والتعيـني، أال وهـو موضـوع 

 .البدعة واملصلحة املرسلة
َولـام كان هذا املوضوع عىل جانب كبري من األمهية، ولـام بني البدع واملصالح  ِّ

ٍ غفري مـن املـسلمني، كـان اخللـط بيـنهام ٍّالزم والتشابه واإللتباس عىل جممن الت
 .ٌمورط يف عديد من اآلفات واملشاكل

والعجيب أن بعض من ال علم عنده ظن أن ال عالقة بني البدعـة واملـصلحة 
: أي -عىل أسـاس أن األوىل مـسألة مـن مـسائل االعتقـاد واألخـرى !! املرسلة
 !! تتعلق بأصول الفقه مسألة أصولية-املصلحة

وهم بذلك فرقوا الرشيعة بحـسب أهـوائهم، تغـافلوا أو نـسوا أن الـرشيعة 
التـي فيهـا -وحدة واحدة تضم مجيع العلوم الرشعية، بل وحتى العلوم الدنيويـة 

 تـدخل -صالح العباد من حيث طلب األفراد هلا كفرض كفائي عن بقية النـاس
 .لعباد وتكميلها هلمضمن مقاصد الرشيعة من حتقيق مصالح ا



 

 ٦٩٦ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: لعارشالباب ا

ًفكيف غفل هؤالء عن كامل الرشيعة وترابط مشارهبا وعلومهـا، فـضال عـن 
 !!ريخلوها من شوائب النقص أو التناقض؟؟ إن هي إال من لدن حكيم خب

وبام أننا نعيش يف زمان كثر فيه املتعـاملون واملتـصدرون للمجـالس، وحيـث 
الكثري من أمور دينهم حينام تـوىل  -إال من رحم ريب-اختلط عىل عامة الناس فيه 

الدعوة إىل اهللا من ليس لذلك بأهل، أوردنا هذا الباب بني طيـات هـذا الكتـاب؛ 
نصيحة لكل مسلم يبحث عن احلق واهلدى ويريد أن يسلك سبيله، حيث سيتبني 
لكل ذي لب كيف استغل الكثري من دعاة البدع كلمـة املـصلحة إلمـرار بـدعهم 

، حتى راجت ومألت أفق األمة، وبات املسلم البسيط يكـرر وإفشائها بني الناس
 وسـلبيته يف نـرش ، ويردد عباراهتم دون إدراك وال إمعان يف مردود ذلك،كالمهم

 .البدع وطمس السنن وهجرها
ًوبناء عىل ما سبق فإننا نرشد وننبـه عـىل أمهيـة إملـام املـسلمني والـدعاة بـشكل 

رسلة، ليكون الواحد منا يف دينه ودعوته عىل خاص بيشء من علم البدع واملصالح امل
وكل بدعة -ًبصرية وهدى، فينجو بذلك من أن يكون داعية إىل بدعة ما أو رأسا فيها 

 . يف حني أنه ربام مل يرد إال اخلري وإقامة املصلحة-ضاللة وكل ضاللة يف النار
عـىل فالبد إذن من التعرف عىل معنى البدعة واملصلحة، والبد من اإلطـالع 

ًيشء من مضار البدع عىل األمة، كـام ويلـزم أيـضا مراعـاة مـصالح العبـاد رمحـة 
ٍباألفراد واجلامعات، دون خلط بني البدع واملصالح، ودون اعوجاج أو ميـل عـن  ٍ

 .الرصاط املستقيم



 

 ٦٩٧ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: الباب العارش

 ولنرشع باملقصود من ،فنسأل اهللا عز وجل التوفيق والسداد واهلدى والرشاد
 .هذا الباب

 

ً لــدى أهــل العلــم تبعــا الخــتالف مــشارهبم »البدعــة« تعريفــات اختلفــت
َّومواقفهم من البدعة، فمن شدد يف هذا الباب توسـع يف حتديـد مفهومهـا، ومـن  ّ

ُتساهل فيه حرصها يف أطر ضيقة إىل حد ما ُ. 
 :وفيام ييل نسوق طائفة من هذه التعريفات

ُالبدعـة مـا أحـدث ممـا ال املـراد ب: ( فقد عرفها احلافظ ابن رجب احلنبيل، فقال-
 .)ُأصل له يف الرشيعة يدل عليه

ّ وقال الشمني - ُ ُالبدعـة هـي مـا أحـدث عـىل خـالف احلـق : (- من األحناف-ُّ
َّاملتلقى عن رسول اهللا  ُ من علم أو حال، بنوع شبهة واستحسان، وجعـل خُ ُ

ًدينا قويام ورصاطا مستقيام ًً(. 
ُعلـة تـصادم الـرشيعة باملخالفـة، أو توجـب ِف: ( وهي عند السيوطي عبارة عن- ٍ

 . )التعاطي عليها بزيادة أو نقصان
 مما فعلـه، أو خُّكل ما مل يكن يف عرص النبي : ( وتشتمل عند أيب شامة املقديس-

ِأقر عليه، أو علم من قواعد رشيعته اإل  . )ذن فيه وعدم النكري عليهُ
                                                       

 ).٣٥٧ص (»جامع العلوم واحلكم«) ١(
 ).٥٦١، ١/٥٦٠ (»حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار«) ٢(

 ).٢٤ص (»الباعث عىل إنكار البدع واحلوادث«) ٣(

 .املصدر السابق) ٤(



 

 ٦٩٨ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: لعارشالباب ا

ّيف الدين هي ما مل يـرشعه اهللا ورسـوله، البدعة : ( وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية-
 .)وهو ما مل يأمر به أمر إجياب أو استحباب

 :  ولإلمام الشاطبي مسلك خاص يف التصدي للبدعة التي حدها بتعريفني-
ُطريقة يف الدين خمرتعة تضاهي الـرشعية، يقـصد بالـسلوك ( أهنا :األول منهام

 . )عليها املبالغة يف التعبد هللا سبحانه
ُطريقة يف الدين خمرتعة تضاهي الرشعية، يقصد بالـسلوك عليهـا ( أهنا :والثاين

 . )ُما يقصد بالطريقة الرشعية
ُوقد حوت بطون الكتب العديد من التعريفات األخرى، التـي غلـب عليهـا 
طابع التقسيم والتفصيل، ال احلد والبيان، مثل تعريف الشافعي وابن حجر وابـن 

 .األثري وغريهم
ولو تأملنا التعريفات السالفة لوجدنا أقرهبا إىل الداللة عىل املراد هـو جممـوع 

، فقد مجع فأوعى كل ما يصدق عليـه لفـظ بدعـة، أو :تعريف اإلمام الشاطبي 
 .درأ فأقىص كل ما استثناه الرشع من مدلول اللفظ

 البدعـة طريقـة يف الـدين خمرتعـة:  قلنـا:وإذا أردنا أن نجمع بني تعريفيه 
ُتضاهي الرشعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الرشعية أو املبالغـة يف 

 .التعبد هللا تعاىل
                                                       

 ).١٠٨، ٤/١٠٧ (»جمموع الفتاوى«) ١(

 ).١/٤٣ (»االعتصام«) ٢(

 .املصدر السابق) ٣(



 

 ٦٩٩ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: الباب العارش

أخرج األمور الدنيوية البحتة، ومصالح العباد ): طريقة يف الدين: (:فقوله 
 .املندرجة حتت باب املصالح املرسلة

لـه أصـل مـن إثبات للمعنى اللغوي لالبتداع، وإخراج ملا ): خمرتعة: (وقوله
 .ُالرشع يدل عليه أو يرشد إليه

ًحيمـل معنـى طريفـا مـن معـاين البدعـة، وهـو ): تضاهي الـرشعية: (وقوله
املضاهاة، وليس هذا بالزم للبدعة، ولكنه قد يقصد من املبتدع نفـسه، فكـم مـن 

ًمبتدع ال يقصد املضاهاة أصال فرتد عليه تبعا ً . 
عمـوم يـشمل ): د بالطريقـة الـرشعيةيقصد بالسلوك عليها ما يقص: (وقوله

ألن البـدع عـىل عمومهـا ... مجيع أقسام البدعة عقدية كانت أو قوليـة أو عمليـة 
 .مقحمة يف الدين يراد هبا ما يراد بطرقه املرشوعة

ُختصيص يفيد زيادة التأكيد عىل بدعـة ): املبالغة يف التعبد هللا سبحانه: (وقوله
َية يتساهل فيها، فالعبادة، فالبدعة يف الغالب عمل  التنبيه عليها بلفظ خاص، َنُسَحُ

 .واهللا أعلم
 

ُأمر البدع جد خطري وليس فيها مـا هيـون، بـل هـي مهلكـة موبقـة، مفـسدة  ُ
 .لألصول والفروع، ذريعة للكبائر اجلسيمة، والعواقب الوخيمة

                                                       
 ).٤/٩١(عفر السبحاين  جل»بحوث يف امللل والنحل«) ١(



 

 ٧٠٠ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: لعارشالباب ا

ُمتفاوتـة وخطورهتا ليست يف جانب واحد، وال عـىل قـدر واحـد، بـل هـي 
وهذا ما سنتناوله من خالل املباحث التالية ... بحسب ذاهتا، وحسب املتلبس هبا 

ُمبينني ما جناه املبتدعة عىل أمتهم وأنفسهم ورشيعة رهبـم، فـإذا ظهـر لنـا عظـم  ُ
َ عىل مكمن خطورة االبتداع-عن علم وبصرية-جنايتهم وجليل بليتهم وقفنا  َْ. 

 

ِلقد عظمت جناية املبتدعة عىل هـذه األمـة يف خمتلـف أطوارهـا، فأوردوهـا 
الويالت، وأصلوها اهللكات، لوال تقييض اهللا تعاىل من جيدد هلا أمـر دينهـا عـىل 

 .رأس كل قرن من الزمان
ُوال زالت البدع ترتى وتتابع حتى أصبح أهل احلق غرباء قلة، ال ناقة هلم وال 

 .ري من األمور، يتهددهم األباعد، ويتخىل عنهم األقربونمجل يف كث
ُوما وطئت أقدام الغـزاة ديـار املـسلمني إال عـىل أكتـاف املبتدعـة املتقـدمني 

ومـا نالـت ... وكم أصاب امللحدون والدجالون الـدين اإلسـالمي (واملتأخرين 
عموهـا الباطنية من الدين احلنيف غرضها وإفساده إال بالبدع التـي أحـدثوها وز

َدينا وم  . )ًقربا إىل اهللا تعاىلً
ُوإننا لنجد شيخ اإلسالم ابن تيمية يرجع معظم الويالت التـي ذاقتهـا األمـة  ُ

ُلــام كثـرت البـدع مـن متـأخري : (اإلسالمية إىل تفيش البـدع واإلحلـاد فيقـول ّ
ُاملسلمني استطال علـيهم مـن اسـتطال، ولبـسوا علـيهم ديـنهم، وصـارت شـبه  ُ َّ

                                                       
 ).٧٤ص( ألمحد البنعيل »حتذير املسلمني من االبتداع والبدع يف الدين«) ١(



 

 ٧٠١ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: الباب العارش

ُّفة أعظم عند هؤالء من غريهم، كام صار قتال الرتك الكفار أعظم من قتال الفالس
 .)ُمن كان قبلهم عند أهل الزمان، ألهنم إنام ابتلوا بسيوف هؤالء وألسنة هؤالء

ًفكان اإليامن بالرسول واجلهاد عن دينه سـببا خلـري الـدنيا واآلخـرة، : (وقال
 .)به سبب لرش الدنيا واآلخرةوبالعكس البدع واإلحلاد وخمالفة ما جاء 

ُفلام ظهر النفاق والبدع والفجـور املخـالف لـدين الرسـول سـلطت : (وقال
عليهم األعداء، فخرجت الـروم النـصارى إىل الـشام واجلزيـرة مـرة بعـد مـرة، 
ًوأخذوا الثغور الشامية شيئا بعد يشء، إىل أن أخذوا بيت املقدس يف أواخر املائـة 

 بمدة حارصوا دمشق، وكان أهل الشام بأسوأ حال بني الكفـار الرابعة، وبعد هذا
النصارى واملنافقني املالحدة إىل أن توىل نور الدين الشهيد وقام بام قام به من أمـر 

 .)اإلسالم وإظهاره واجلهاد ألعدائه
فلام ظهر يف الشام ومرص واجلزيرة اإلحلاد والبـدع سـلط علـيهم الكفـار، وملـا (

 .)موا من اإلسالم وقهر امللحدين واملبتدعني نرصهم اهللا عىل الكفارأقاموا ما أقا
وكذلك ملا كان أهل الرشق قائمني باإلسالم كـانوا منـصورين عـىل الكفـار (

ُّاملرشكني من الرتك واهلند والصني وغريهم، فلام ظهر مـنهم مـا ظهـر مـن البـدع 
 .)ُواإلحلاد والفجور سلط عليهم الكفار

                                                       
 ).١٧/٢٩٢ (»جمموع الفتاوى«) ١(

 ).١٣/١٧٩ (»جمموع الفتاوى«) ٢(

 ).١٣/١٧٨ (»جمموع الفتاوى«) ٣(

 ).١٣/١٧٩(املصدر السابق ) ٤(

 ).١٣/١٧٩(املصدر السابق ) ٥(



 

 ٧٠٢ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: لعارشالباب ا

ل وغريه من األسباب التـي ِّعد املعطَأمية كان انقراضها بسبب اجلودولة بني (
 .)أوجبت إدبارها

 وقتـل ، الـذي قهـر اخلليفـة بـالعراق-ملك الرتك والتتـار-هوالكو (وجاء 
ًببغداد مقتلة عظيمة جدا، يقال أنه قتل منهم ألف ألف، وكذلك قتـل بحلـب دار  ّ

ً معلال كل ذلك:يمية ثم قال شيخ اإلسالم ابن ت...) امللك حينئذ وكـان مـن : (ُ
 .)أسباب دخول هؤالء ديار املسلمني ظهور اإلحلاد والنفاق والبدع

ًإىل غري ذلك وما أكثره، فقد ظلـت األمـة ردحـا مـن الـزمن مثقلـة بـأغالل 
 .املتسلطني من الفالسفة وامللحدين

 

 .لدنيا وخرسان اآلخرةفوات ا: املطلب األول
ِهذه، إذن، جنايـة املبتدعـة عـىل أمـتهم، فـام هـو الطائـل الـذي خرجـوا بـه 

 ... قد خرسوا ألوىل واآلخرة-وأيم اهللا-إهنم ! ألنفسهم؟
ولذلك كان هشام بـن حـسان .. .أما أعامهلم فحابطة ال أجر عليها وال مثوبة

ً، وال حجـا، وال جهـادا، ًقبل اهللا من صاحب بدعة صياما، وال صالةيال : (يقول ً ّ
ًوال عمرة، وال صدقة، وال عتقا، وال رصفا، وال عدال ً ُ(. 

                                                       
 ).١٣/١٨٢(املصدر السابق ) ١(

 ).١٣/١٨٠(املصدر السابق ) ٢(

 ).١/١٣٨ (»االعتصام للشاطبي«) ٣(



 

 ٧٠٣ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: الباب العارش

 -البـدع: أي-هل نحن مأجورون عىل فعلها : :ُوقد سئل اإلمام الشاطبي 
 أو داخلون حتت وعيد ما ذكرتم؟

: قـال) وهو ابن كثري الليثـي املـصمودي األندلـيس(إن حييى بن حييى : فقال
 )لسنة رجاء ثوابليس يف خالف ا(

 تنقصه املتابعة، وقـد -ًوإن كان خملصا-فال مكان لعمل املبتدع إذن، واملبتدع 
ُجيتمع فيه الرشان، فيفقد اإلخالص واملتابعة معا، فأي ثواب يرجتى؟ ً! 

ُّوهذه البدع يذم أصحاهبا، ويعرف أن اهللا ال يتقبلها: (قال الشيخ تقي الدين ُ ِ، 
ُّبادة، كام ال يقبل عبادة الرهبان ونحوهم ممن جيتهـدون يف وإن كان قصدهم هبا الع

 .)الزهد والعبادة ألهنم مل يعبدوه بام رشع
ّوإنام يشعر املبتدعة بوخيم عاقبتهم عند دنو األجـل حيـث تـسوء خـامتتهم، 

لسوء اخلامتة أسـباب تتقـدم عـىل املـوت مثـل البدعـة (ن َأُويفضون إىل سوء، إذ 
 .)و ذلك من الصفات املذمومةوالنفاق والكرب ونح

- وظنوا أهنم الفـائزون لكثـرة أعامهلـم ،فوا الدنيا وراء ظهورهمَّحتى إذا خل
 رأوا ما يـشيب منـه الولـدان، ويـذهل منـه الوسـنان، هـذا يف -رغم قلة عملهم

 . أما يف الدنيا فينقطع ذكرهم وتبىل آثارهم،الربزخ
                                                       

 ).١٨١ص (»فتاوى اإلمام الشاطبي«) ١(
 ).١١/٦١٦ (»جمموع الفتاوى«) ٢(

 ).٣٢٩ص(  البن قدامة املقديس»خمترص منهاج القاصدين«) ٣(



 

 ٧٠٤ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: لعارشالباب ا

مـن : ُ جيلسون وجيلس إليهم، فقـالًإن باملسجد قوما: ّقيل أليب بكر بن عياش
ُجلس للناس جلس الناس إليه، ولكن أهل السنة يموتون وحييى ذكرهم، وأهـل 

 خالبدعة يموتون ويموت ذكرهم، ألن أهل السنة أحيوا مـا جـاء بـه الرسـول 
 .]َّالرشح[£ ¤ ¥ ¦: فكان هلم نصيب من قوله تعاىل

 ما جاء به الرسول صلوات اهللا عليه، فكان هلم نـصيب يف وأهل البدع شنؤوا
 .]الكوثر[^ _ ` b a: قوله تعاىل

نطرة الربزخ وقـام النـاس لـرب العـاملني اسـودت وجـوه أهـل َفإذا جازوا ق
 .األهواء واالفرتاق والبدع وخاب ظنهم، وعىل عاقبة عملهم وقفوا

̈ © ª » ¬:  تفسري قوله تعاىل يفبقال ابن عباس  : ]١٠٦:آل عمران[§ 
 .)ّ وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة،ُّتبيض وجوه أهل السنة واجلامعة(

 ردهتم خفإذا متايزت الصفوف وحاولوا اللحاق بأهل االتباع من أمة حممد 
 .ً ينالوا خريااملالئكة، فانقلبوا عىل أدبارهم، مل

ّلريدن عيل احلـوض رجـال ممـن «:  قالخفعن أنس بن مالك أن رسول اهللا 
ُ ورفعوا إيل، اختلجوا دوين، فألقولنصاحبني حتى إذا رأيتهم ّ ُأي رب أصيحايب : ُ ّ
َّأصيحايب، فليقالن يل ُ َ  »ا بعدكإنك ال تدري ما أحدثو: ُ

                                                       
 ).١٦/٥٢٨ (»جمموع الفتاوى«) ١(

 ).٢/٢٩١ (»الدر املنثور للسيوطي«) ٢(

 .واللفظ له) ٢٣٠٤(، ومسلم )٦٥٨٢(أخرجه البخاري : صحيح )٣(



 

 ٧٠٥ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: الباب العارش

ُّاهللا أكرب، أقوام صحبوا رسول اهللا يردون عن احلوض، ألهنم أحدثوا بعده؟ ُ! 
ِ يف الدنيا، واهتدى بغري هديـه، حيـل بينـه وبـني خفمن خالف رسول اهللا 

إن أهـل األهـواء أهـل : (مصاحبته يف اآلخرة، وحاهلم يومئذ كام قـال أبـو قالبـة
 .) وال أرى مصريهم إال إىل النار،ضاللة

 .البدعة تفسد الدين: املطلب الثاين
ال جيتمعان يف قلـب واحـد، بـل ) الغناء(كام أن قرآن الرمحن وقرآن الشيطان 

يتنازعان فيه حتى يستأثر بـه أحـدمها؛ كـذلك ال جتتمـع رشعـة وبدعـة يف قلـب 
ُواحد، وال فعل واحد، وإن توهم أحد اجتامعهام فمن ضعف بصريته أيت ٌ.. 

حة جاءت لتحارب البدع، وتدعو إىل االتباع، فال مـساغ إذن إن الرشيعة السم
إلدخال ما ليس من الدين يف الدين، وال إحداث األقوال واألعامل يف ديـن تكفـل 

 وعـاله ران ال ،ّاهللا بصونه وأوكل حفظه إىل نفسه، فمن تلـبس بالبدعـة قـسا قلبـه
َينقشع إال بالرجوع إىل السنة، ومن قسا قلبه كان كالكوز جم ً ال يعـرف معروفـا ًايـِّخُ

الذي يتسبب فيه امتالء القلب .. .وأي فساد للدين أعظم من هذا.. ًوال ينكر منكرا
 !ُّباألهواء، حتى إذا عرضت عليه السنة أنكرها، وأشاح بوجهه عنها؟

َّوهلذا عظمت الـرشيعة النكـري عـىل مـن : (:يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ًالبدع لو خرج الرجل منها كفافا ال له وال عليه أحدث البدع، وحذرت منها؛ ألن 

                                                       
 ).١٠١(الدارمي  أخرجه )١(



 

 ٧٠٦ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: لعارشالباب ا

ًلكان األمر خفيفا، بل البد أن توجب له فسادا يف قلبه ودينـه ينـشأ مـن نقـص . .ً
 .)منفعة الرشيعة يف حقه، إذ القلب ال يتسع للعوض واملعوض عنه

ففـسد ) وهـو الـرشعة(خرج املعوض عنه ) وهو البدعة(فإذا دخله العوض 
 .ب واستوىل عليه اهلوى، فكان للغفلة أقرب، وكانت به أوىلالدين يف القل

  إن الرشيعة مثاهلا مثـال سـفينة نـوح، مـن ركبهـا نجـا، : (:وما أمجل قوله 
ختلفوا عنهـا فغرقـوا، ويتـوب اهللا ) يريد املبتدعة(ومن ختلف عنها غرق، وهؤالء 

 )عىل من تاب
 

إن املبتدع ليخبط خبط عشواء، ويتخبط يف ظلامت بعضها فوق بعض، فيجنـي 
عىل نفسه، ويستطري رشر جنايته فيلحق بني جنسه، فال تكاد تسلم منه حتى رشيعة 

ًوكيف ال يكون جانيا عـىل الـرشيعة . ربه وحمجته البيضاء النقية، بل تلحقها جنايته
الرشيعة بإفشاء اجلهـل، واإلعـراض وهو يبذر اجلهل يميت السنن؟ فهو جيني عىل 

كام جيني عليهـا بإعراضـه .. . وكأنه يتوسل بذلك إىل اختاذ رؤساء جهال،عن العلم
 لوال ما تكفل اهللا بـه مـن ،عن السنن، والصد عنها حتى تنزوي، وتوشك أن متوت

 شأهنا يف ذلك شأن الوحي املتلو، وهي قسيمته، ويمكن الوقوف ،حفظها وصيانتها
 :جناية املبتدعة عىل الرشيعة من خالل املطلبني التالينيعىل عظم 

                                                       
 ).١/٢١٨ (»اقتضاء الرصاط املستقيم«) ١(

 ).١٤/٤٦٧ (»جمموع الفتاوى«) ٢(



 

 ٧٠٧ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: الباب العارش

 .اقرتان البدع بشيوع اجلهل وقلة العلم: املطلب األول
ُما رفع العلم من أمة إال ضلت وزلت، وتنكبت عن الطريق القويم، والرصاط 

ُ فيام رواه مسلم بسنده عن عروة بن الزبري خ األمر الذي أشار إليه النبي ،املستقيم
ٌّيا ابن أختي بلغني أن عبد اهللا بـن عمـرو مـار بنـا إىل احلـج : قالت يل عائشة (:قال َ ُ

ُفالقه فسائله، فإنه قد محل عن النبي  ُ ُّ َ ً علام كثرياخَ ُفلقيته، فساءلته عن أشياء : قال. ً َُ َ َُ
إن اهللا ال «:  قالخفكان فيام ذكر أن النبي : ُقال عروة. خيذكرها عن رسول اهللا 

ُ فريفع العلـم معهـم، ويبقـي يف  ولكن يقبض العلامء،ً من الناس انتزاعاينتزع العلم
ًالناس رؤساء جهاال َّ ُ يفتوهنم بغري علم فيضلون ويضلون،ُ َُ ُ«(. 
ُ وقبـضه أن يـ،ُعليكم بـالعلم قبـل أن يقـبض: (اقال ابن مسعود  ُ ُ ذهب َ

ُعليكم بالعلم فإن أحدكم ال يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إىل ما عنده. بأصحابه َ .
ُإنكم ستجدون أقواما يزعمـون أهنـم يـدعونكم إىل كتـاب اهللا وقـد نبـذوه وراء  ًُ َُ َُ

ُظهورهم َ فعليكم بالعلم،ُ ُّ وإياكم والتنطـع، وإيـاكم والتعمـق، ،ُّبدع وإياكم والت،َ َّ َُّّ
 )وعليكم بالعتيق

 كيف أشار احلديث الرشيف إىل رفع العلم، وقرن برفعـه -رمحك اهللا-فانظر 
ُشيوع الضالل واإلضالل، ثم جـاء ابـن مـسعود ليؤكـد أن مـن الـضالل الـذي  ُ

اب اهللا ممـا يسترشي عقب رفع العلم اإلعراض عن كتاب اهللا باسم التمسك بكتـ
                                                       

 .واللفظ له) ٢٦٧٣(، ومسلم )١٠٠(أخرجه البخاري : صحيح )١(

 ).١٤٢(أخرجه الدارمي ) ٢(



 

 ٧٠٨ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: لعارشالباب ا

ُيفتح الباب أمام البدع والتنطع والتعمق، وال خمـرج منهـا إال بالتمـسك بـالعتيق 
 .الذي كان عليه السلف قبل رفع العلم، وهو ما وافق الكتاب والسنة

إذا قـل العلـم ظهـر : (:وقد اقرتن ظهور البدع بقلة العلم حتى قال مالك 
 ).ُاجلفاء، وإذا قلت اآلثار كثرت األهواء

ُا أدى إىل القول عىل اهللا بغري علم، فام مـن مبتـدع إال وهـو يـزعم أنـه عـىل مم
والناس اذا أعرضـوا عـن الكتـاب والـسنة اتبعـوا كـل نـاعق، . .الكتاب والسنة

ْوجروا خلف كل الهث، ولذلك كان معاذ بن جبـل  َ  يقـول يف جملـسه كـل اََ
ابون، فقال معاذ بـن  هلك املرت،اهللا حكم قسط: (-ُقلام خيطئه أن يقول ذلك-يوم 

ُإن من ورائكم فتنا يكثر فيها املال، ويفـتح فيهـا القـرآن حتـى يأخـذه : ًجبل يوما ً
املؤمن واملنافق، والرجل واملرأة، والصغري والكبري، والعبد واحلر، فيوشـك قائـل 

ُما هم بمتبعي حتى أبتدع هلـم ! ما للناس ال يتبعوين وقد قرأت القرآن؟: أن يقول
ِّم وما ابتدع، فإن مـا ابتـدع ضـاللة، وأحـذركم زيغـة احلكـيم، فـإن فإياك! غريه ُ َُ ِ

 .الشيطان قد يقول كلمة الضاللة عىل لسان احلكيم، وقد يقول املنافق كلمة احلق
 أن احلكيم قد يقـول كلمـة الـضاللة وأن -رمحك اهللا-ما يدريني : فقيل ملعاذ

 !املنافق قد يقول كلمة احلق؟
وال ! ِمـا هـذه؟: م احلكيم املـشتهرات التـي يقـال هلـابىل، اجتنب من كال: قال

 .) وتلق احلق إذا سمعته فإن عىل احلق نورا،يثنينك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع
                                                       

 »الــسنن«، والبيهقــي يف )٤/٥٠٧(، واحلــاكم )٤٦١١( أبــو داود أخرجــه: صــحيح اإلســناد موقــوف) ١(
 »صـحيح أبـو داود«[، )٦٥/٣٣٨ (»تارخيـه«، وابن عساكر يف )١١/٣٦٣(، وعبد الرزاق )١٠/٢١٠(
)٣٨٥٥.[( 



 

 ٧٠٩ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: الباب العارش

َوما مثل من يتكلم يف كتاب اهللا برأيه إال مثل شيطان يف جثامن اإلنس، لكثـرة 
ِمن يغويه ويضله ويوقعه يف رشاك شبهه وأراجيفه ُ. 

يكون «: -اُفيام رواه حذيفة - من هؤالء، فقال خسول اهللا وقد حذر ر
، وسـيقوم فـيهم رجـال قلـوهبم بعدي أئمة ال هيتدون هبداي، وال يستنون بسنتي

 .»قلوب الشياطني يف جثامن إنس
 خنهم عـىل لـسان النبـي وهؤالء هم األئمة املضلون الذين كثر التحذير مـ

أخـوف مـا أخـاف عـىل أمتـي األئمـة «: وصحابته، قال عليـه الـصالة والـسالم
  .»املضلون

 .)ِواهللا ما أخاف عىل هذه األمة غريهم: (وكان كعب يقول
إين أسألك عن أمـر فـال : (بن عمر بن اخلطاب قال لكعب ويف املسند، أ

ُما أخـوف يشء ختوفـه عـىل أمـة : ًواهللا ال أكتمك شيئا أعلمه، قال: ، قالتكتمني َُّ َ
ّصـدقت، قـد أرس ذلـك إيل وأعلمنيـه : قال عمـر. أئمة مضلني: ؟ قالخحممد 

 .)خرسول اهللا 

                                                       
 ).١٨٤٧(أخرجه مسلم : صحيح) ١(

، )٦/٤٤١(، وأمحــد )٩٨١ (»مــسند الــشاميني«، والطــرباين يف )٦/٤٥(أخرجــه أبــو نعــيم : صــحيح) ٢(
 )].١٥٨٢ (»الصحيحة«[، )٦٦٧٩(، وابن حبان )٢١٧(والدارمي 

 ).٦/٤٥ (»حلية األولياء«  أخرجه أبو نعيم يف)٣(

 ).١/٤٢(أمحد  أخرجه: إسناده ضعيف )٤(



 

 ٧١٠ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: لعارشالباب ا

ُواة، إنام اختلط أمرهم عىل كثري من العوام بـسبب مـسوح العلـم ُوهؤالء الغ ُ
َالتي يتمسحون هبا، لذلك كـان الـسلف الـصالح ال حيـدثوهنم خـشية أن يلـووا 

، وأهوائهم العقيمةأعناق النصوص، وينحرفوا باألدلة حسب أفهامهم السقيمة، 
َّوقد كان مؤمل بن إسامعيل  ُأحـرج عـ: ( يقول يف غـري جملـس:َُ َِّ ىل كـل مبتـدع ُ

 .)ّجهمي أو رافيض أو قدري أو مرجئ سمع مني، واهللا لو عرفتكم مل أحدثكم
 .ألن حتديثهم، وتزويدهم بالعلم يزيد الفتنة هبم، ويقوي حجتهم

وإذا أردنا التخلص من أثار البدع وأغالهلا، البـد لنـا مـن العـودة إىل العلـم 
فمن لزم طلب العلـم نجـا، ومـن الصحيح املستند إىل الكتاب والسنة واإلمجاع، 

 .أعرض عنه فقد زلت قدمه، وانزلق يف مهاوي البدع
ًكن عاملـا أو مـتعلام أو مـستمعا أو : (، قالاروى احلسن عن أيب الدرداء  ًً ُ
 ).ًحمبا، وال تكن اخلامسة فتهلك

 .)املبتدع: (من اخلامسة؟ فقال: حلسنوقد سئل ا
فمن واظب عىل العلم فعلم أو تعلم أو استمع أو أحب العلامء والعلم حتـى 

وال ريب أن لذة العلـم أعظـم (ذاق حالوته، فقد أحصن نفسه من اتباع األهواء 
 واللذة التي تبقى بعد املوت وتنفع يف اآلخرة هي لذة العلم باهللا والعمل ،اللذات

 .)وهو اإليامن بهله، 
                                                       

 ).١١٤٨( لاللكائي »رشح أصول اعتقاد أهل السنة«) ١(

 ).١/٣٤١( البن بطة »اإلبانة«) ٢(

 ).١٤/١٦٢ (»جمموع الفتاوى«) ٣(



 

 ٧١١ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: الباب العارش

ُفإذا قام بنرش العلم أهله، الذين هم محلتـه العـاملون بمقتـضاه، وجـب منـع  ُُ َ ُ
العامة مـن القـول يف الـدين بـآرائهم وعقـوهلم القـارصة وأهـوائهم، مهـام كـان 
ًظاهرهم داال عىل التقوى أو الزهد، ومهام كانـت مناصـبهم ومراكـزهم مرموقـة 

لذين تفاقم األمر هبم حتى صاروا ال يرون االشتغال كحال الكثريين من املبتدعة ا
بعلوم القرآن واحلديث، ويرون أن ما هم عليـه هـو الـذي ينبغـي املواظبـة عليـه 

ًفبدلوا الطيب خبيثا واحلق بـاطال  ً Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ

Ñ Ð]البقرة[ . 
الرجل التافه اخلسيس ينطق يف أمر : ُ قال أبو عبيدوال أرى الرويبضة وهم كام

قال رسول : ، قالاإال هؤالء، وهم املذكورون يف حديث أيب هريرة العامة
ُسيأيت عىل الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب«: خاهللا  ُ، ويكذب فيهـا ّ

َّمتن فيها اخلائن، وخيون فيها األمني، وينطق فيها الرويبضة، قيلُالصادق، ويؤ وما : ُ
 .»يف أمر العامةيتكلم َّالرجل التافه : ُّالرويبضة؟ قال

ال يزال الناس بخري ما أخذوا العلم : ( أنه قالاوعن عبد اهللا بن مسعود 
 )، فإذا أخذوه عن صغارهم ورشارهم هلكواعن أكابرهم

                                                       
 ).٤٣، ٤٢ص( أليب شامة املقديس »خمترص املؤمل يف الرد إىل األمر األول«: ظران) ١(

 ).٥٤ص( للطرطويش »احلوادث والبدع«) ٢(
 »اجلـامعصـحيح « [ أو)٤/٥١٢(، واحلـاكم )٢/٢٩١(، وأمحـد )٤٠٣٦(أخرجه ابن ماجـه : صحيح) ٣(

 .ليست من لفظ حديث ابن ماجه) يتكلم ()]٣٦٥٠(

 ).١٠٥٧( البن عبد الرب »فضلهجامع بيان العلم و«) ٤(



 

 ٧١٢ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: لعارشالباب ا

 .:واألصاغر هم أهل البدع، كام ذهب إليه ابن املبارك 
دة عن جهل وقلة فهم وعدم بصرية، حتـى ِّثم سار عىل هنج هؤالء بعض املقل

ًقوما كثريين حيبون قوما(إنك لتجد  ً ويبغـضون قومـا ألجـل أهـواء ال يعرفـون ،ً
 يوالون عىل إطالقها، أو يعادون من غـري أن تكـون منقولـة معناها وال دليلها، بل

ًنقال صحيحا عن النبي   وسلف األمـة، ومـن غـري أن يكونـوا هـم يعقلـون خً
 .)معناها، وال يعرفون الزمها ومقتضاها

فال يغرنك حاهلم، وإن كثرت صـحفهم، أو تعـددت ألقـاهبم، إذ إن العلـم مـا 
 !! العلم من الصدور ويودع يف السطور، فتنبهُحواه الصدر ووعاه القلب، وقد يرفع

 خ أن رسـول اهللا اروى أمحد وغريه عن عوف بـن مالـك األشـجعي 
 فقال له رجل من األنصار يقال لـه »هذا أوان العلم أن يرفع«: نظر إىل السامء فقال

منـاه أبناءنـا َّ وقـد عل،هللاأيرفع العلـم يـا رسـول اهللا وفينـا كتـاب ا: زياد بن لبيد
، ثـم ذكـر »إن كنت ألظنك من أفقه أهل املدينـة«: خونساءنا؟ فقال رسول اهللا 

ضاللة أهل الكتابني، وعندمها ما عندمها من كتاب اهللا عز وجل، وقال شداد بـن 
 .)رفع العلم ذهاب أوعيته: (أوس

                                                       
 ).٥٥ص (»احلوادث والبدع«) ١(

 ).٢٠/١٦٣ (»جمموع الفتاوى«) ٢(

املوسـوعة «[، )٣٠٣ و ٣٠٢ (»مـشكل اآلثـار«، والطحـاوي يف )٢٧، ٦/٢٦(أخرجـه أمحـد : صحيح) ٣(
 ].»احلديثية



 

 ٧١٣ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: الباب العارش

ً، مهيئا اجلو املالئـم ِوال زال اجلهل يلقي بسدوله عىل أهل هذه األزمان املتأخرة
 .لنرش البدع، وظهور الضالل، حتى قل أهل السنة، وكادت أن تأفل نجومهم

 أن املـوت !اعلـم أي أخـي: (قال أمري املؤمنني يف حديث عبد اهللا بن املبـارك
اليوم كرامة لكل مسلم لقي اهللا عىل السنة، فإنـا هللا وإنـا إليـه راجعـون، فـإىل اهللا 

خوان، وقلة األعوان، وظهـور البـدع، وإىل اهللا نـشكو نشكو وحشتنا وذهاب اإل
 .)عظيم ما حل هبذه األمة من ذهاب العلامء، وأهل السنة وظهور البدع

 !!هذا يف زمنه، فكيف بزمننا

 .اقرتان البدع بإماتة السنن: املطلب الثاين
إن :  ويقولون كثري من العلامء يذهبون إىل تعريف البدعة بأهنا ما قابل السنة

  .البدعة هي خالف السنة، فام خالف النصوص فهو بدعة، باتفاق املسلمني
 ،وهذا املذهب يكتسب وجاهة خاصة من عالقة التضاد بني الـسنة والبدعـة

 .فالفعل الواحد يف ذاته، ال يمكن أن يكون بدعة وسنة يف وقت واحد
ِهـا، والتـربء ألن السنة جاءت بذم البدع، ودعت إىل اإلعراض عنها، وحماربت ُّ
ألن القلب ... ُّمنها ومن أهلها، فال يمكن أن تقوم بدعة قبالة السنة واألمر كذلك
 .ض عنهَّال يتسع إىل النقيض ونقيضه، كام أنه ال جيتمع فيه العوض واملعو

                                                       
 ).١/٨٦( للشاطبي »االعتصام«) ١(

 ).١٠٤ص( للحرضمي »السنة والبدعة«: انظر) ٢(

 ).٢٠/١٦٣ (»جمموع الفتاوى«: انظر) ٣(



 

 ٧١٤ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: لعارشالباب ا

فكلام شاعت البدع، انزوت السنن، حتى متوت السنن، وتفشو البدع، ألنه ما 
ً السنن، ألن البدعة أساسـا مـا ظهـرت إال بعـد ظهرت بدعة إال وأماتت سنة من

ُترك سنة، وما أشيعت إال بعد أن ختـىل النـاس عـن الـسنة الـصحيحة، وفـسدت  ُ
 .نفوسهم، فكانت البدعة كالعالمة الدالة عىل ترك طريق السنة

، وأماتوا ال يأيت عىل الناس زمان إال أحدثوا فيه بدعة: (بقال ابن عباس 
 .)فيه سنة، حتى حتيا البدع ومتوت السنن

: ويف روايـة) ما أحدث رجل بدعة فراجع سنة: (وكان حممد بن سريين يقول
 )ُما أخذ رجل ببدعة فراجع سنة(

وقد يكون اعتامد من قارن بني شيوع البدع وموت السنن عـىل مـا رواه أمحـد 
َوغريه عن غصيف  يـا أبـا : بعث إيل عبد امللك بن مروان، فقال: (بن حارث، قالُ

رفع األيدي عىل املنـابر : وما مها؟ قال: أسامء، إنا قد أمجعنا الناس عىل أمرين، قال
أما إهنام أمثل بدعتكم عندي، : يوم اجلمعة، والقصص بعد الصبح والعرص، فقال

ما أحـدث قـوم «:  قالخ ألن النبي: مل؟ قال: ولست جميبك إىل يشء منهام، قال
 .)فتمسك بسنة خري من إحداث بدعة. »ُّبدعة إال رفع مثلها من السنة

                                                       
 ).٢١٠ص( لتوفيق الواعي »البدعة واملصالح املرسلة«) ١(

 ).١/٣٥٤( البن بطة »اإلبانة«) ٢(

 ).٢١٤(الدارمي   أخرجه)٣(
 )].٦٧٠٧ (»الضعيفة«[، )٤٨/٨٢ (»تارخيه«، وابن عساكر يف )٤/١٠٥(أخرجه أمحد : ضعيف) ٤(
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ُوهذا احلديث ال يسلم من طعن، فال حجة فيه، عىل أن املعنى املـراد صـحيح 
 .تشهد له عمومات األدلة الرشعية

 )ال تظهر بدعة إال ترك مثلها من السنة: (ولُوقد كان غضيف هذا يق
وإذا أريد للسنة أن حتيا فال بد يف املقابل من إماتة البدعة، فكام أن هجر الـسنة 

 .حييي البدع، ال ريب أن التمسك بالسنة يميت البدع
إن هجر ما وردت به السنة، ومالزمة غريه، قد يفـيض إىل : قال شيخ اإلسالم

ًة واملستحب واجبا، وكفى هبذا خطـرا عـىل اإلسـالم وجنايـة أن جيعل السنة بدع ً
وقد حرص سلفنا الكرام عىل التصدي لكل ما مـن شـأنه أن يفـتح . عىل الرشيعة

ًالباب أمام إشاعة البدع، وإماتة السنن، وكفى مثاال عىل ذلك أن عمر بن اخلطاب 
 فقـد  كان ينهى اإلماء عن لبس اجللباب والتقنع به، ويـرضب عـىل ذلـك،ا

رأى عمـر أمـة لنـا مقنعـة، : أخرج ابن أيب شيبة بإسناد صحيح عن أنـس، فقـال
َّال تشبهني باحلرائر: (فرضهبا وقال َ َ(. 

،  خيـدمننا كاشـفات عـن شـعورهناّكن إمـاء عمـر : (ًوقال أنس أيضا
 .)ّ ثدهينتضطرب

فهموا أن مقصود الرشع املحافظة عىل حـدوده، : (:قال اإلمام الطرطويش 
 .) بدعةاوأن ال يظن الناس أن احلرة واألمة يف السرتة سواء، فتموت سنة وحتي

                                                       
 ).١٤٣ص( البن بطة »اإلبانة الصغرى«) ١(
 )].١٧٩٦ (»إرواء الغليل«[، )٢/١٣٤/١٢ (»مصنفه«أخرجه ابن أيب شيبة يف : إسناده صحيح) ٢(
 )].٦/٢٠٤ (»إرواء الغليل«[، )٢/٢٢٧ (»السنن الكربى« أخرجه البيهقي يف: إسناده جيد )٣(

 ).١١٤ص (»احلوادث والبدع«) ٤(



 

 ٧١٦ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: لعارشالباب ا

ًفانظر، رمحك اهللا، إىل ورع القوم وقد أخذوا اإلسالم غضا طريا، كيف كـانوا  ً
ن الزيادة واللبس، وقف حيث وقفوا فإنـك يف خيافون عىل السنة وخيشون عليها م

 .ّزمن عزت فيه السنن
 

البد وقبل تعريف املصلحة املرسـلة أن نـذكر أوجـه الـتالزم بـني املـصلحة 
 : والرشيعة وسيكون بيان ذلك يف أمور أربعة بعضها مبني عىل بعض

درء املفاسـد عـنهم يف  و، أن الرشيعة مبنية عىل حتقيق مصالح العبـاد:األمر األول
الدنيا واآلخرة، فالشارع ال يأمر إال بام مصلحته خالصة أو راجحة، وال ينهى 

وهذا األصـل شـامل جلميـع الـرشيعة ال . إال عام مفسدته خالصة أو راجحة
 .يشذ عنه يشء من أحكامها

َّ أن هذه الرشيعة مل هتمل مصلحة قط، فام من خري إال وقد حثنـا عل:األمر الثاين يـه ِ
 .وما من رش إال وحذرنا منه، خالنبي 

ُ إذا علم ذلك فال يمكن أن يقع تعارض بني الرشع واملصلحة، إذ ال :األمر الثالث
يتصور أن ينهى الشارع عـام مـصلحته راجحـة أو خالـصة، وال أن يـأمر بـام 

 .مفسدته راجحة أو خالصة
ا الـشارع فأحـد ُ إذا علم ذلك فمن ادعى وجـود مـصلحة مل يـرد هبـ:األمر الرابع

 :األمرين الزم له
 .إما أن الرشع دل عىل هذه املصلحة من حيث ال يعلم هذا املدعي



 

 ٧١٧ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: الباب العارش

وإما أن ما اعتقده مصلحة ليس بمـصلحة، فـإن بعـض مـا يـراه النـاس مـن 
ًاألعامل مقربا إىل اهللا ومل يرشعه اهللا فإنه البد أن يكون رضره أعظم من نفعه، وإال 

 .له الشارعفلو كان نفعه أعظم مل هيم
 

 فلها جانـب إجيـايب .املفسدة:  هي جلب املنفعة ودفع املرضة، أي:املصلحة
وقد تطلق املصلحة عىل جانبها . وهو إجياد املنفعة، وجانب سلبي هو دفع املفسدة

 دفع املفـسدة مقـدم: (اإلجيايب فقط فيقرن معها درء املفسدة، وكام يف قول الفقهاء
 )عىل جلب املصلحة

واملصالح منها ما شـهد الـشارع لـه باالعتبـار، ومنهـا مـا شـهد لـه الـشارع 
هي املصالح : باإللغاء، ومنها ما سكت عنه، فاألوىل هي املصالح املعتربة، والثانية

 .هي املصالح املرسلة: امللغاة، والثالثة
 

َعتربها الشارع بأن رشع اوهي ما  َ فـظ الـدين، حهلا األحكام املوصلة إليها، كَ
والنفس والعقـل، والعـرض، واملـال؛ فقـد رشع الـشارع اجلهـاد حلفـظ الـدين، 

 الرشب حلفظ العقل، وحد الزنى والقذف حلفـظ َّوالقصاص حلفظ النفس، وحد
 .العرض، وحد ا لرسقة حلفظ املال

                                                       
 ).٢٤٢ص(جليزاين  ملحمد ا»معامل أصول الفقفه عند أهل السنة واجلامعة) ١(

 ).٢/١٣٩( للغزايل »املستصفى«) ٢(

 ).٢٠ص( ملصطفى زيد »املصلحة يف الترشيع اإلسالمي«) ٣(
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ًما جـاء دليـل ًوعىل أساس هذه املصالح املعتربة وربطها بعللها وجـودا وعـد
القياس، فكل واقعة مل ينص الشارع عىل حكمها وهي تساوي واقعة أخرى، نص 
 .الشارع عىل حكمها، يف علة هذا احلكم، فإهنا تأخذ نفس احلكم املنصوص عليه

 

ة غـري حقيقيـة أو مرجوحـة، َّوبجانب املصالح املعتربة توجد مصالح متومهـ
ِ هبا بام رشعه من أحكام تدل عىل عـدم اعتبارهـا، وهـذه أهدرها الشارع ومل يعتد

 .هي املصالح امللغاة
ومن أمثلة هذا النوع مـن املـصالح مـصلحة األنثـى يف مـساواهتا ألخيهـا يف 

j i h g f e d c : املرياث، فقد ألغاها الشارع بدليل قولـه تعـاىل

l k ]ومثل مصلحة املرايب يف زيادة ماله عن طريق الربا، فقد ألغاهـا ]١١:النساء ،
، ]٢٧٥:البقرة[ 7 8 9 : ; >: الشارع بام نص عليه من حرمة الربا، قال تعاىل

ًفال يصلح الربا طريقا الستثامر املال أو زيادته، ومثل مـصلحة اجلبنـاء القاعـدين 
د يف حفظ نفوسهم من العطب واهلالك، فقد ألغى الشارع هذه املصلحة عن اجلها

 .املرجوحة بام رشعه من أحكام اجلهاد، وهكذا
 .وال خالف بني العلامء يف أن املصالح امللغاة ال يصح بناء األحكام عليها

 

ع عىل  توجد مصالح مل ينص الشار،وبجانب املصالح املعتربة واملصالح امللغاة
ِإلغائها وال عىل اعتبارها، وهـذه هـي املـصالح املرسـلة عنـد األصـوليني، فهـي 
ًمصلحة؛ ألهنا جتلب نفعا وتدفع رضرا، وهي مرسلة؛ ألهنـا مطلقـة عـن اعتبـار  ً
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الشارع أو إلغائه، فهي إذن، تكون يف الوقـائع املـسكوت عنهـا ولـيس هلـا نظـري 
ف مناسـب لتـرشيع حكـم منصوص عىل حكمه حتى نقيسها عليه، وفيهـا وصـ

معني من شأنه أن حيقق منفعة، أو يدفع مفسدة، مثل املصلحة التي اقتـضت مجـع 
 .القرآن، وتدوين الدواوين، وتضمني الصناع، وقتل اجلامعة بالواحد

األوصاف التي تالئم ترصفات الشارع ومقاصده، ولكـن مل يـشهد : (أو هي
ُلغاء، وحيصل من ربط احلكـم هبـا جلـب هلا دليل معني من الرشع باالعتبار أو اإل

 .)مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس
 

 

وال يمكن حينئذ أن تسمى مـصلحة إال مـن بـاب التجـوز، مـن جهـة نظـر 
ًعتـربة رشعـا مـع املجتهد ال يف حقيقتها؛ ألنـه ال يمكـن أن تتعـارض مـصلحة م

 .. ألن ذلك يستلزم أن يعارض املدلول دليله وهذا باطل،الوحي
ثم إن النقل هو الشاهد عىل اعتبـار هـذه املـصلحة أو إلغائهـا فكيـف يقبـل 

 ..ضتها له؟رمعا
  فليس للمجتهد وإن توهم املصلحة يف حكم مـا أن يتبـع تلـك املـصلحة إال 

 أخـذ هبـا وإن كانـت معارضـة لـه بعد عرضها عىل الوحي فإن كانت موافقة لـه
 .وجب اطراحها

                                                       
 ).١٨٨، ١٨٧ص( عبد الكريم زيدان »الوجيز يف أصول الفقه«) ١(

 .لوهبة الزحييل) ٢/٧٥٧ (»أصول الفقه اإلسالمي«) ٢(



 

 ٧٢٠ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: لعارشالباب ا

واألدلة عىل هذا الرشط كثرية وفرية، من الكتاب والـسنة واآلثـار واإلمجـاع 
 .والقياس واملعقول

واملقصود بمعارضة املصلحة لنصوص الكتاب والسنة ومعارضـتها ملنطـوق 
ًالنص أو مفهومه سواء كان النص قاطعا أو ظـاهرا جليـا أو غـري جـيل، وتـ ً سمى ً

 .املصلحة يف هذه احلالة مصلحة موهومة
وسواء كان النص قطعي الثبوت كالقرآن، أو ظني الثبوت كخرب اآلحـاد، أو 

 .كان قطعي الداللة أو ظنيها فيهام، فإنه ال جيوز تقديم املصلحة عليه
فأما ظنية ثبوت خرب اآلحاد فإهنا ال تنايف قطعية وجوب العمل به، وأما ظنيـة 

بحسب نظر املجتهد، ولكنه ال يعدوها إىل مـا هـو دوهنـا كاملـصالح الداللة فهي 
ًواالستحسان ونحومها ألولوية النص منطوقا ومفهوما ويدخل يف هذا الرشط ... ً

قول الصحايب الذي له حكم املرفوع، وفتواه التي اشتهرت ومل تعـارض والتـي مل 
 .تشهر ومل يعلم هلا معارض

 

وبني القياس ومطلق املصلحة أوجه اتفاق وأوجه افرتاق، إذ القياس إنام هـو 
ُمراعاة مصلحة يف فرع بناء عىل مـساواته يف علـة حكمـه املنـصوص عليهـا ففـي  ً

 .القياس مراعاة ملطلق املصلحة بعلة اعتربها الشارع
 ًفكل قياس مراعاة للمصلحة وليس كل مراعاة للمـصلحة قياسـا، إذ تنفـرد
املصلحة بأن أحد أقسامها وهو االستصالح أو املـصالح املرسـلة، هـي املـصالح 



 

 ٧٢١ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: الباب العارش

التي يراها املجتهد مما ال شاهد يؤيده من أصل يقـاس عليـه وال دليـل يلغيـه مـن 
الوحي، وإن كانت مستندة إىل دليل ما اعتربه الـشارع، غـري أنـه دليـل ال يتنـاول 

اجلنس البعيـد هلـا، كجـنس حفـظ ِأعيان هذه املصلحة بخصوصها، وإنام يتناول 
 .العقل والنسب والروح

  وإنــام يقــال ذلــك يف دليــل املــصلحة املرســلة؛ ألن هــذا هــو حاهلــا حقيقــة 
وألن جتريدها من الدليل الرشعي الذي تـستند عليـه جيعلهـا مـن قبيـل التـشهي 

 .النفيس واهلوى
جلـنس  إذ دليـل املـصلحة يتنـاول ا،لكن دليل املصلحة أقل من دليل القياس

 وتنضوي ضمن مقاصد الـرشيعة وكلياهتـا العامـة، أمـا دليـل ،البعيد للمصلحة
القياس فإنه يتناول عني الوصف املناسب، ويدل عليـه رصاحـة كـام يف الوصـف 

 .املؤثر، أو بواسطة جريان الشارع عىل وفقه كام يف الوصف املالئم
رسـلة وجـب ومن أجل هذا االختالف يف مرتبة كل من القياس واملصالح امل

تقديم القياس عىل املصالح املرسلة، وعدم اعتبارها إذا تعارضت مع القياس، مع 
مالحظة أنه ال يوجد تعارض حقيقي بني ذات كل من املصالح املرسلة والقياس، 
وإنام يوجد التعارض يف نظر املجتهد، كام ختيله وبدا لرأيـه مـن كـون هـذا األمـر 

ًلق عىل أي منهام كونه مصلحة مرسلة أو قياسـا ، إذ ال يطًامصلحة مرسلة أو قياس
َيف حقيقة األمر إال إذا سلم كل منها من عوارض اإلبطال واإللغاء َِ. 

 .أن املصلحة املرسلة ال عربة هبا إذا عارضها قياس صحيح: واحلاصل



 

 ٧٢٢ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: لعارشالباب ا

 

ًمن املعروف عقال ونقال ، أن املصالح تتفـاوت يف رتبهـا، مـن حيـث أمهيتهـا ً
 . ومقدار شموهلا وتيقن نتائجها وعدمه،وباعثها ورجحان وقوعها وعدمه

ُفإذا تعارضـت مـصلحتان يف حمـل واحـد بحيـث ال تنـال واحـدة مـنهام إال 
 .بتفويت األخرى، وجب النظر إليها من خالل درجات التفاوت املذكورة

صالح وتكميلهـا وتعطيـل املفاسـد وتقليلهـا، فـإذا فالرشع جاء لتحصيل امل
تعارضت مصلحتان وجب األخذ باألعىل مـنهام، بـالنظر إىل درجـات التفـاوت 

 . وإن أدى ذلك إىل تفويت مصلحة أدنى،السالفة
، وقد فصل العلامء الكالم عن هذا، عند احلـديث عـن الكليـات اخلمـس

 : وهي هبذا الرتتيب
 .، والعقل، والنسل، واملالحفظ الدين، والنفس

بحيث يقدم ما به حفظ الدين عىل ما به حفظ النفس عند تعارضهام، وهكـذا 
عىل الرتتيب املذكور، ثم إن العلامء تكلموا عن تعارض املصالح عند احلديث عن 
وسائل رعاية كل من هذه الكليات اخلمس، وهي ما أطلقـوا عليـه الـرضوريات 

ا الرتتيب، فإذا تعارض الرضوري مع احلاجي قـدم واحلاجيات والتحسينيات هبذ
الرضوري وهكذا، وهذا النظر من جهة ذات املصلحة وأمهيتها، وهناك نظر آخـر 

                                                       
 ).٩٧، ١٣/٩٦ (»جمموع الفتاوى«: انظر) ١(

 ).٦٣-٢/٨( للشاطبي »املوافقات«: انظر) ٢(



 

 ٧٢٣ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: الباب العارش

ًوهو مقدار شموهلا فيقدم أعم املصلحتني املتعارضـتني شـموال عـىل أضـيقهام يف 
ذلك، إذ ال يعقل إهدار املـصلحة املحققـة لفائـدة تعـم النـاس مـن أجـل حفـظ 

 .تتحقق لشخص واحدمصلحة 
ثم إنه ينظر يف املصلحة من جهة رجحـان وقوعهـا وعدمـه؛ ألن الفعـل إنـام 

 .يتصف بكونه مصلحة أو مفسدة بحسب ما ينتج عنه يف اخلارج
ُّفاملصلحة التي يتيقن حصوهلا، مقدمة عىل املصلحة التـي يـشك  يف حـصوهلا ُ

 .مهام كانت قيمتها الذاتية أو درجة شموهلا
 .نتيجة هذه املصلحة وما يرتتب عليهاثم ينظر يف 

فالتي نتائجها حسنة خالصة، مقدمة عىل التي يشوب حـسنها بعـض املـساوئ، 
 .والتي نتائجها قطعية، مقدمة عىل الظنية، والظنية مقدمة عىل املشكوك فيها وهكذا

فاألعامل إما أن تشتمل عىل مصلحة خالصة أو راجحة، وإما : (قال ابن القيم
 .ىل مفسدة خالصة أو راجحة، وإما أن تستوي مصلحتها ومفسدهتاأن تشتمل ع

 .منها أربعة تأيت هبا الرشائع: فهذه أقسام مخسة
 .فتأيت بام مصلحته خالصة أو راجحة، آمرة به أو مقتضية له

 .وما مفسدته خالصة أو راجحة فحكمها فيه النهي عنه وطلب إعدامه
أو تكميلهـا بحـسب اإلمكـان، فتأيت بتحصيل املصلحة اخلالصة والراجحـة 

 .وتعطيل املفسدة اخلالصة أو الراجحة أو تقليلها بحسب اإلمكان
 ).فمدار الرشائع والديانات عىل هذه األقسام األربعة



 

 ٧٢٤ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: لعارشالباب ا

 

ًإن الناس ال حيدثون شـيئا : (وقد نص عىل ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية فقال ُ
م يرونه مصلحة، إذ لو اعتقدوه مفسدة؛ مل حيدثوه، فإنه ال يدعو إليه عقـل إال ألهن
 .وال دين

ًفام رآه الناس مصلحة؛ نظر يف السبب املحوج إليه أمرا حدث بعد النبـي  ُ  خُ
 .لكن من غري تفريط منه فهنا قد جيوز إحداث ما تدعو احلاجة إليه

ًوكذلك إن كان املقتيض لفعله قائام عىل عهد رسول ، لكن تركه النبي خ اهللا ُ
 .ُ ملعارض زال بموتهخ

ُوأما ما مل حيدث سبب حيوج إليه، أو كان السبب املحوج إليـه بعـض ذنـوب  ّ
 .العباد؛ فهنا ال جيوز اإلحداث

ً موجـودا، لـو كـان خُفكل أمر يكون املقتيض لفعله عىل عهـد رسـول اهللا 
 .يعلم أنه ليس بمصلحة: ُمصلحة ومل يفعل

 .ُاملقتيض له بعد موته من غري معصية اخلالق؛ فقد يكون مصلحةوأما ما حدث 
ُثم هنا للفقهاء طريقان ُ: 

ُ أن ذلك يفعل ما مل ينه عنه:أحدمها ُ. 
 .وهذا قول القائلني باملصالح املرسلة

 .ُ أن ذلك ال يفعل ما مل يؤمر به:والثاين



 

 ٧٢٥ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: الباب العارش

 .وهو قول من ال يرى إثبات األحكام باملصالح املرسلة
 :انوهؤالء رضب

. ُ من ال يثبت احلكم إن مل يدخل يف لفظ كالم الشارع أو فعله أو إقـرارهمنهم
ُوهم نفاة القياس ُ. 
 .ُّوهم القياسيون.  من يثبته بلفظ الشارع أو بمعناهومنهم

ُفأما ما كان املقتيض لفعله موجودا، لو كان مصلحة، وهو مع هذا مل يـرشعه؛  ََ ً َّ
ُفوضعه تغيري لدين اهللا، وإنام ُ ُ أدخله فيـه مـن نـسب إىل تغيـري الـدين مـن امللـوك َ ُ َْ َ

 ...َّوالعلامء والعباد، أو من زل منهم باجتهاد
ُاألذان يف العيدين؛ فإن هـذا لــام أحدثـه بعـض األمـراء؛ : فمثال هذا القسم َ َُ ّ

ًأنكره املسلمون؛ ألنه بدعة، فلو مل يكن كونه بدعة دليال عىل كراهتـه، وإال لقيـل ً :
: ٌ، ودعاء للخلق إىل عبـادة اهللا، فيـدخل يف العمومـات؛ كقولـه تعـاىلٌهذا ذكر هللا

Ó Ò Ñ Ð Ï]األحزاب[ ،R Q P O N M L]َفصلت ِّ ، أو يقاس عىل ]٣٣:ُ
قــوى مــن ُفــإن االســتدالل عــىل حــسن األذان يف العيــدين أ! األذان يف اجلمعــة

 !االستدالل عىل حسن أكثر البدع
ً له مع وجـود مـا يعتقـد مقتـضيا وزوال املـانع خترك رسول اهللا : بل يقال ُ ُ

ّسنة، كام أن فعله سنة ُ. 
َّفلام أمر باألذان يف اجلمعـة، وصـىل العيـدين بـال أذان وال إقامـة؛ كـان تـرك 

 .ُاألذان فيهام سنة



 

 ٧٢٦ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: لعارشالباب ا

ــادة  ــيس ألحــد أن يزيــد يف ذلــك، بــل الزي ــادة يف أعــداد فل يف ذلــك كالزي
 .الصلوات، أو أعداد الركعات، أو صيام الشهر، أو احلج

ُفإن رجال لو أحب أن يصيل الظهر مخس ركعـات، وقـال هـذا زيـادة عمـل : ً
 .صالح؛ مل يكن له ذلك

ُوكذلك لو أراد أن ينصب مكانا آخر يقصد لدعاء اهللا فيه وذكره؛ مل يكـن لـه  ُ ُ ً
 .كل بدعة ضاللة: ُبل يقال له! ِذه بدعة حسنةه: ذلك، وليس له أن يقول

ًونحن نعلم أن هذا ضاللة، قبل أن نعلم هنيا خاصا عنهـا، أو نعلـم مـا فيهـا  ًّ  
 .من املفسدة

ًفهذا مثال ملا حدث مع قيام املقتيض له، وزوال املانع له، لو كان خريا ُ. 
ُّفإن كل ما يبديه املحدث هلذا من املصلحة أو يستدل به مـ ُ ِ ْ ن األدلـة قـد كـان ُُ

ُ؛ فهذا الرتك سـنة خ، ومع هذا مل يفعله رسول اهللا خًثابتا عىل عهد رسول اهللا  ُ َّ
 )خاصة، مقدمة عىل كل عموم وكل قياس

 

ُأي أهنا متعلقة بام يدرك معناه عـىل التفـصيل، فـال تقـع املـصال ح املرسـلة يف ُُ
أمـا مطلـق املـصلحة .. .العبادات املحضة؛ ألن هذه مبناها عىل التوقيف واالتباع

                                                       
 للـشيخ عـيل احللبـي »أصـول البـدع«ً، نقـال عـن كتـاب )٦٠٠-٢/٥٩٨ (»اقتضاء الرصاط املستقيم«) ١(

 ).٢٣١-٢٢٧ص(



 

 ٧٢٧ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: الباب العارش

املصلحة تنشأ مـن الفعـل املـأمور بـه، (فإهنا تدخل يف كافة األحكام الرشعية، إذ 
 ....)ومن األمر تارة، ومنهام تارة، ومن العزم املجرد تارة

ت داخلة يف مطلق املصلحة ولـيس وعىل ذلك فالعبادات والعادات واملعامال
 .هذا اإلطالق حمل احلديث عن هذا الرشط

ولكن حمله مـا يتعلـق باملـصالح املرسـلة؛ ألهنـا مكـان نظـر املجتهـد وحمـل 
فأما العبادات فراجعة إىل حفظ الدين مـن جانـب الوجـود، كـاإليامن . استنباطه

شبه ذلك مما هو مبني والنطق بالشهادتني والصالة والزكاة والصيام، واحلج، وما أ
 .عىل التوقيف

ًوأما العادات فراجعة إىل حفظ النفس والعقـل مـن جانـب الوجـود أيـضا، 
 .كتناول املأكوالت واملرشوبات وامللبوسات واملسكونات وما أشبه ذلك

وأما املعامالت فراجعة إىل حفظ النفس والعقل من جانب الوجود، وما كان 
 .ريه كانتقال األمالك بعوض أو بغري عوضًراجعا إىل مصلحة اإلنسان مع غ

وقد مر أن العبادات األصل فيها احلظر حتـى يـرد الـدليل عـىل مـرشوعيتها، 
واملعامالت والعادات مبناها عىل اإلباحة حتى يرد الـدليل عـىل منعهـا، ذلـك ألن 
العبادات مبناها عىل التوقيف وعدم االلتفات إىل املعاين وإن ظهرت، لبادي الـرأي 
ُوقوفا مع ما فهم من مقصود الشارع فيها من التسليم عـىل مـا هـي عليـه بخـالف  ً

                                                       
 ).٢/٦٠ (»مفتاح دار السعادة«) ١(

 ).١٠-٢/٨ (»املوافقات«: انظر) ٢(
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قسمي العادات واملعامالت فإهنـا جاريـة عـىل املعنـى املناسـب الظـاهر للعقـول، 
ولذلك فإن فهم املعاين املصلحية يف هذين القسمني ممكن وحاصل ولكن البد مـن 

 .ًصال من أصولهمراعاة مقصود الشارع فال خيرج عنه وال يناقض أ
فموضوع املصالح املرسلة فيام عقل معناه عىل التفصيل، وحقيقـة التعبـديات 
املحضة أنه ال يعقل معناها عـىل التفـصيل، وهـذا هـو الـرس يف اعتبـار املـصالح 
املرسلة يف العادات واملعامالت دون العبادات، يضاف إىل ذلك أن العبادات حـق 

ًكام وكيفـا وزمانـا ومكانـا وهيئـة إال مـن خاص للشارع، وال يمكن معرفة حقه  ً ً ً
ًجهته، فيأيت به العبد عىل ما رسم لـه، وهلـذا مل يكـل شـيئا مـن العبـادات إىل آراء  ُ

 فلم يبق إال الوقوف عند ما حده، بينام هتتدي العقول البرشية يف اجلملة إىل ،العباد
َمعرفة حكم وعلل ومعاين العادات واملعامالت، ولذلك جاز دخول  املـصالح يف ِ

 .هذا دون ذاك
 

هناك خلط كبري بني البدعة واملصالح املرسـلة أدى إىل إعتقـاد حـسن بعـض 
َاملحدثات يف الدين، وجعل الكثري من حم ن به، وني البدع يستسيغون ذلك ويقولِّسُ

لــصحابة نبنــت عــىل االستــصالح يف عهــد ااحمتجــني بــاألعامل والفتــاوى التــي 
والتابعني ومن بعدهم كاألئمة األربعة وغريهم، ومن أمثلة هذا اخللط بني البـدع 
واملصالح املرسلة ما ذهب إليه بعض العلامء األجالء من تقسيم للبـدع إىل مخـسة 

 ..أقسام بحسب األحكام الرشعية اخلمسة
                                                       

 .السيوطيكالعز بن عبد السالم، والقرايف، والنووي، والزركيش، والسخاوي، و) ١(
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وقــد رضبــوا أمثلــة هلــذه األقــسام اخلمــسة، وعنــد تأمــل قــسمي الواجــب 
ندوب، منها يالحظ أهنـا ممـا ثبـت ويثبـت باملـصالح املرسـلة، وليـست مـن وامل

 .االبتداع يف يشء، اللهم إال يف التسمية اللفظية واالعتبار اللغوي
  وبــسبب هــذا اخللــط البــد مــن ايــضاح تتميــز بــه الفــوارق األساســية بــني 

ومـن البدعة واملصلحة املرسلة بام لعله يزيل االلتباس ويرفع اخللـط والغمـوض 
علم ابتداء أن هناك نقـاط اتفـاق ونقـاط افـرتاق بـني البدعـة ُأجل ذلك البد أن ي
 ...واملصالح املرسلة

 :فأما نقاط االتفاق فهي
 .ً أن كال من البدعة واملصلحة املرسلة من األمور احلادثة-١
ً أن كال من البدعة وما ثبت باملصلحة املرسلة ال دليل عىل اعتبارها من جهـة -٢

أما األدلـة العامـة فـإن املـصالح ). الدليل اخلاص( وأقصد بالدليل الرشع،
 .املرسلة تدخل فيها بخالف البدع فإهنا مضادة لألدلة العامة واخلاصة

 يف وصـف -غـري املنهـي بخـصوصها- جتتمع املصلحة املرسلة والبدعـة -٣
أن كـال مـنهام : وهـو-واحد يبدو لبادي الرأي ويتعلق بـه حمـسن البـدع 

 .نه بخصوصه من جهة الرشعمسكوت ع
ًهذه هي نقاط االتفاق التي ربام كانت سببا العتقاد حسن البـدع عنـد بعـض 

 ونـسبوها إىل الـصحابة ،ًمن تكلم يف البدعة، فاعتربوا أكثر املصالح املرسلة بدعا
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والتابعني، وجعلوها حجـة فـيام ذهبـوا إليـه مـن حـسن بعـض البـدع، وجـواز 
 .هللاالخرتاع واإلحداث يف دين ا

 :وأما نقاط االفرتاق فأمهها ما ييل
ُ أن موضوع املصالح املرسلة ما عقل معناه عىل التفـصيل، وهـذا يوجـد يف -١

العادات واملعامالت، أما العبادات فال يعقل معناها عىل التفصيل، وفيهـا 
تكون البدع، أما من ناحيـة دخـول البـدع يف العـادات واملعـامالت فـإنام 

 .ن جهة ما فيها من التعبد ال باطالقهيدخلها االبتداع م
وقد سبق بيان هذا املعنـى يف الـرشط اخلـامس مـن رشوط اعتبـار املـصالح 

 .املرسلة اآلنفة الذكر
 أن ما ثبت كوهنا مـن املـصالح املرسـلة فـإنام يـصح اعتبارهـا عنـد عـدم -٢

معارضتها لنص يف خصوص أو عموم، أو يف منطوق أو مفهوم، قطعي أو 
و غري جيل، وبحيث تكون مالئمة ملقاصد وكليات الرشيعة يف ظني، جيل أ

حني أن البدع معارضة للنصوص الكثرية القاطعة اجللية ومضادة ملقاصـد 
 .الرشيعة وأصوهلا وكلياهتا

 تعود املصالح املرسلة عند ثبوهتا إىل حفظ منفعة وجلب مـصلحة، أو درء -٣
صد وهي وسائل تعود مفسدة ورفع حرج، فتكون من الوسائل ال من املقا

 -وإن ختيل فاعلها املنفعة فيهـا-إىل حتقيق مقاصد الرشع، أما البدعة فإهنا 
فإهنا تعود عىل دين معتقدها وفاعلها باملفاسد العظيمة واملخاطر اجلسيمة، 

 .ثم إهنا يف عامة أحواهلا تناقض مقاصد الرشع احلنيف
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 :ثالثة أحوال سبق وأن مر بأن الوصف الذي يتعلق به احلكم له -٤
 . أن يشهدالرشع بقبوله وهذا متفق عىل إعامله:األول
 . أن يشهد الرشع برده وهذا متفق عىل إمهاله:الثاين
 ما سكتت عنه الشواهد اخلاصة مل تشهد له باعتبار وال بإلغاء، فـإن :الثالث

 أو يوجـد لـه معنـى مـن جنـسه اعتـربه ،ًكان مالئام لترصفات الـرشع
ًبغري دليل معني ومل يناقض أصـال أو دلـيال أو قياسـا الشارع يف اجلملة  ً ً

 .ًصحيحا فهو ما يسمى باملصالح املرسلة
إن البدعـة وصـف يمكـن أن يعلـق بـه حكـم : ولو قيل عىل سـبيل التجـوز

بالوجوب أو الندب أو اإلباحة، فـإن هـذا الوصـف ال يمكـن أن يكـون إال مـن 
 اتفقـت األمـة عـىل إمهالـه ورده القسم الثاين وهو ما شهد الرشع ببطالنه والذي

 .وعدم إعامله
 وال يمكن معرفة ، حق خاص للشارع-وهي جمال االبتداع- إن العبادات -٥

ًحقه كام وكيفا ومكانا وزمانا وهيئة إال من جهته، فيأيت بـه العبـد عـىل مـا  ً ً ً
ًرسم له، وهلذا مل يكل الشارع شيئا من العبادات إىل آراء العباد ُ. 

َ إىل معرفـة حكـم وعلـل وأوصـاف -يف اجلملة-العقول البرشية بينام هتتدي  ِ
ومعاين العادات واملعامالت التي رشعها الشارع والتي سـكت عنهـا، ومـن هنـا 

 .دخلت املصالح املرسلة يف هذا القسم دون ذاك
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 وجود أدلة عىل اعتبار املصالح املرسـلة مـن العقـل والنقـل -كام سبق- ثبت -٦
ًء، يف حني أن البدع بخالف ذلك متاما إذ األدلة العقلية واآلثار وفتاوى العلام

ًوالنقلية واملأثورة عىل ذمها مجيعـا مـن غـري اسـتثناء، وكـذلك فتـاوى أئمـة 
 .اإلسالم كلها متظافرة عىل ذم البدع والتحذير منها وسد طرقها وذرائعها

بغـي أن إن املـصالح املرسـلة ال ين: (-رمحه اهللا تعاىل-قال الشيخ ابن عثيمني 
ًجتعل دليال مستقال، بل نقول هذه املصالح املرسلة إن حتققنـا أهنـا مـصلحة فقـد : ً

شهد هلا الرشع بالصحة والقبول وتكون من الرشع، وإن شهد هلا بـالبطالن فإهنـا 
 .ليست مصالح مرسلة ولو زعم فاعلها أهنا مصالح مرسلة

 مـن العبـادات وإن كان ال هذا وال هذا فإهنـا ترجـع إىل األصـل؛ إن كانـت
فاألصل يف العبادات احلظر، وأن كانت من غري العبـادات فاألصـل فيهـا احلـل، 

ًوبذا يتبني أن املصالح املرسلة ليست دليال مستقال ً(. 
 لفعـل اهـذا أن املجتهد يرى أن هو: »املرسلة املصالح«: (وقال شيخ اإلسالم

 .مشهور خالف فيها ريقالط فهذه ينفيه؛ ما الرشع يف وليس راجحة؛ منفعة جيلب
 يقـرب وبعـضهم ،الرأي يسميها من ومنهم .»املرسلة املصالح« يسموهنا فالفقهاء

 حاصلها فإن ،وإهلاماهتم ووجدهم الصوفية ذوق منها وقريب ،االستحسان إليها
 ،ثمرتـه طعم ويذوقون وأدياهنم قلوهبم يف مصلحة والعمل القول يف جيدون أهنم

                                                       
 ).٣/٤١ (»جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني«) ١(
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 النفــوس بحفـظ املرســلة املـصالح خيــص اسالنـ بعــض لكـن ،مــصلحة وهـذه
 يف املرسـلة املـصالح بـل ،كذلك وليس. واألديان والعقول واألعراض واألموال

 اخلمـسة األمور هذه عن املضار دفع من ذكروه وما ،املضار دفع ويف املنافع جلب
 .القسمني أحد فهو

 األعـاملو كاملعـامالت الـدنيا ففي ،الدين ويف الدنيا يف يكون املنفعة وجلب
 مـن ككثـري الـدين ويف ،رشعـي حظـر غـري مـن للخلـق مصلحة فيها يقال التي

 مـن لإلنـسان مـصلحة فيها يقال التي والزهادات والعبادات واألحوال املعارف
 تلك عن الفساد دفع فيها التي العقوبات عىل املصالح قرص فمن. رشعي منع غري

 .قرص فقد فقط اجلسم ليحفظ األحوال
 اضطراب الدين يف حصل جهته من فإن ،به االهتامم ينبغي معظي فصل وهذا

 هـذا عىل بناء فاستعملوها مصالح رأوا والعباد والعلامء األمراء من وكثري ،عظيم
 عـىل قـدم وربـام ،يعلمـوه ومل الـرشع يف حمظـور هـو مـا منها يكون وقد ،األصل
 جيـب مـصالح أمهـل مـن منهم وكثري ،النصوص بخالف كالما املرسلة املصالح
 وقـع أو ،ومستحبات واجبات ففوت ،هبا يرد مل الرشع أن عىل بناء رشعا اعتبارها

 .يعلمه ومل بذلك ورد الرشع يكون وقد ،ومكروهات حمظورات يف
 الكتـاب دل قد بل ،املصالح هيمل ال والرشع مصلحة هذه أن :األول وحجة

   ًنـصا الـرشع بـه يـرد مل أمـر هذا أن :الثاين وحجة ،اعتبارها عىل واإلمجاع والسنة
 .ًقياسا وال
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 تـشبه وهـي. ًغالبـا اهللا به يأذن مل ما الدين من يرشع املرسلة باملصالح والقول
 فـإن. ذلك ونحو والرأي العقيل والتحسني االستحسان مسألة الوجوه بعض من

 أن كام حسنا اليشء رؤية وهو ،كاالستخراج واألحسن احلسن طلب االستحسان
 واالستـصالح فاالستحـسان ،املـصلحة هـو واحلـسن ،بيحـاق رؤيتـه االستقباح
 .فروق هذه بني لكن ،احلسن يدرك العقل بأن قول العقيل والتحسني ،متقاربان

 لنـا أكمـل قـد تعـاىل اهللا بل ،قط مصلحة هتمل ال الرشيعة أن اجلامع والقول
 وتركنا خ النبي به حدثنا وقد إال اجلنة إىل يقرب يشء من فام ،النعمة وأتم الدين
 العقـل اعتقـده مـا لكـن ،هالك إال بعده عنها يزيغ ال كنهارها ليلها البيضاء عىل

 عليـه دل الـرشع أن إمـا ،له الزم األمرين فأحد به يرد مل الرشع كان وإن مصلحة
 ألن ،مـصلحة اعتقـده وإن ،بمـصلحة لـيس أنـه أو الناظر هذا يعلم مل حيث من

 يف ينفـع اليشء أن الناس يتوهم ما وكثريا ،بةالغال أو احلاصلة املنفعة هي املصلحة
:وامليرس اخلمر يف تعاىل قال كام ،باملرضة مرجوحة منفعة فيه ويكون والدنيا الدين

Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ]٢١٩:البقرة[ . 
 وأهـل الكـالم أهـل بـدع مـن واألعـامل العقائد من الناس ابتدعه مما وكثري
 وصـوابا وحقـا نافعا مصلحة أو منفعة حسبوه امللك وأهل الرأي وأهل التصوف

 والنـصارى اليهـود مـن اإلسـالم عـن اخلـارجني مـن كثـري بل ،كذلك يكن ومل
 االعتقـادات من عليه هم ما أن منهم كثري حيسب واملجوس والصابئني واملرشكني
l k j  ، فقدهلم ومنفعة ،والدنيا دينال يف هلم مصلحة والعبادات واملعامالت
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t s r q p o n m]ًحـسنا فـرأوه عملهـم سوء هلم زين وقد ،]الكهف، 
 يكـون قـد استـصالحه أو استحسانه كان سيئ هو ما حسنا يرى اإلنسان كان فإذا
. ًوعلـوا ظلـام أنفـسهم واستيقنتها هبا جحدوا الذين بخالف وهذا. الباب هذا من
 هـذا فـيهم والكفـار ،عنـه والعمى جهله باب غري ومعاندته احلق جحود باب فإن

 يف أهنـم كـام الناس فإن. القسامن املسلمني من األهواء أهل يف وكذلك ،هذا وفيهم
 يف هـم فكـذلك ،أخـرى الكـذب ويتعمـدون تارة خيطئون واحلديث الفتوى باب

 يعتقـدون وقد ظلم أنه يعلمون ما يفعلون قد فعالاأل يف وكذلك ،الديانات أحوال
½ ¾ ¿ Ã Â Á À : تعـاىل اهللا قال كام اإلنسان فإن ،ظلم هو بظلم ليس أنه

Ä]ِهِلَمَع قوة يف وهذا علمه قوة يف ذلك: يظلم وتارة جيهل فتارة ،]األحزاب(. 
ًل كل من اخرتع بدعة أو استحسن حمدثة استدال: (:وقال اإلمام الشاطبي  ُ

مل تكن يف السلف الصالح بأن السلف اخرتعوا أشياء مل تكن يف زمـان رسـول اهللا 
تب املصحف، وتصنيف الكتب، وتدوين الدواوين، وتضمني الـصناع، َ؛ ككخ

ِوسائر ما ذكره األصوليون يف أصل املصالح املرسلة، فخلطوا وغلطوا، واتبعوا ما  َ
 الرشيعة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلها، وهو كله خطأ عىل الـدين، واتبـاع تشابه من

لسبيل امللحدين؛ فـإن هـؤالء الـذين أدركـوا هـذه املـدارك، وعـربوا عـىل هـذه 
إما أن يكونوا قد أدركوا من فهم الرشيعة ما مل يفهمه األولون، أو حادوا : املسالك

 عن فهمها؟
                                                       

 ).١٩٩-١١/١٩٧( البن تيمية »جمموع الفتاوى«) ١(
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هـم كـانوا عـىل  قدمون من السلف الصالحُوهذا األخري هو الصواب، إذ املت
الرصاط املستقيم، ومل يفهموا من األدلة املذكورة وما أشبهها؛ إال ما كـانوا عليـه، 
ّوهذه املحدثات مل تكن فيهم، وال عملوا هبا، فدل عىل أن تلك األدلـة مل تتـضمن 

ًهذه املعاين املخرتعة بحال، وصار عملهم بخـالف ذلـك دلـيال امجاعيـا عـىل  ً أن ٍ
 .هؤالء يف استدالهلم وعملهم خمطئون وخمالفون للسنة

ُهل وجد هذا املعنى الذي اسـتنبطت يف عمـل : فيقال ملن استدل بأمثال ذلك
 األولني أو مل يوجد؟

أفكانوا غافلني عام تنبهت : ؛ فيقال له-وال بد من ذلك-فإن زعم أنه مل يوجد 
 له؟ أو جاهلني به؟ أم ال؟
 !ا؛ ألنه فتح لباب الفضيحة عىل نفسه، وخرق لإلمجاعوال يسعه أن يقول هبذ

إهنم كانوا عارفني بمآخذ هـذه األدلـة كـام كـانوا عـارفني بمآخـذ : وإن قال
فام الذي حال بينهم وبني العمـل بمقتـضاها عـىل زعمكـم حتـى : غريها؛ قيل له

تقـول، خالفوها إىل غريها؟ ما ذاك إال ألهنم اجتمعوا فيها عىل اخلطأ دونك أهيا امل
ًوالربهان الرشعي والعادي دال عىل عكس القضية، فكل ما جاء خمالفـا ملـا عليـه 

 .السلف الصالح، فهو الضالل بعينه
، فإن زعم أن ما انتحله من ذلك إنام هو من قبيل املـسكوت عنـه يف األولـني
نـد ًوإذا كان مسكوتا عنه ووجد له يف األدلة مساغ؛ فال خمالفة، إنام املخالفة أن يعا

بل هـو خمـالف؛ ألن مـا سـكت : ما نقل عنهم بضده، وهو البدعة املنكرة؛ قيل له
 : عنه يف الرشيعة عىل وجهني



 

 ٧٣٧ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: الباب العارش

ُ، فلم يرشع لـه خ أن تكون مظنة العمل به موجودة يف زمان رسول اهللا :أحدمها
أمر زائد عىل ما مىض فيه؛ فال سبيل إىل خمالفته؛ ألن تركهم ملا عمل به هـؤالء 

ًمن استلحقه؛ صار خمالفا للسنةٌمضاد له، ف َُ َ. 
أن ال توجد مظنة العمل به ثم توجد، فيرشع له أمر زائد يالئم تـرصفات : والثاين

الرشع يف مثله، وهي املصالح املرسلة، وهي من أصول الرشيعة املبني عليهـا، 
إذ هي راجعة إىل أدلة الرشع حسبام تبني يف علم األصول، فال يـصح إدخـال 

 . البدعذلك حتت جنس
ُ ال تدخل يف التعبدات -عند القائل هبا-ًوأيضا؛ فاملصالح املرسلة  لبتة، وإنـام اُ

هي راجعة إىل حفظ أصل امللة، وحياطـة أهلهـا يف تـرصفاهتم يف العبـادات أن ال 
تقع إال عىل ما كانت عليه يف األولني، فلذلك هنى عـن أشـياء وكـره أشـياء، وإن 

ًبناء منه عىل أهنا تقيدت مطلقاهتا بالعمل، فـال مزيـد كان إطالق األدلة ال ينفيها؛ 
ٍعليه، وقد متهد أيضا يف األصول أن املطلق إذا وقع العمل بـه عـىل وجـه؛ مل يكـن  ً

 .حجة يف غريه
ٍفاحلاصل أن األمر أو اإلذن إذا وقع عىل أمر له دليل مطلق، فرأيـت األولـني 

 فيه عـىل العمـل عـىل وجـه قد عنوا به عىل وجه، واستمر عليه عملهم؛ فال حجة
 .آخر، بل هو مفتقر إىل دليل يتبعه يف إعامل ذلك الوجه

ًفإذا؛ ليس ما انتحل هذا املخالف العمل به من قبيل املسكوت عنـه، وال مـن 
ًقبيل ما أصله املصالح املرسلة، فلم يبق إذا أن يكـون إال مـن قبيـل املعـارض ملـا 

 .)ٍ قدم، وباهللا التوفيقمىض عليه عمل األقدمني، وكفى بذلك مزلة
                                                       

 ).٢٣٥-٢٣٣ص( للشيخ عيل احللبي »علم أصول البدع«ًنقال عن ) ١(



 

 ٧٣٨ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: لعارشالباب ا

 أخـذ -املصلحة املرسـلة: أي-وهذه القاعدة : (:وقال الشيخ ابن عثيمني 
منها العلامء مسائل كثرية منها ما زعمه بعض األصوليني من األصل اخلامس وهو 

 واحلقيقة أن هذا األصل ال خيـرج ،املصالح املرسلة التي يسموهنا املصالح املرسلة
ِألن هـذه املـصالح إن شـهد الـرشع هلـا بالـصحة فقـد ثبتـت عن بقية األصول، 

 الكتاب أو السنة، وإن مل يشهد هلا بالـصحة فليـست مـصالح وإن زعـم :بالرشع
ًلو قال قائل نحن إذا جعلنا عيدا ملناسبة املعراج، : قائلوها أهنا مصالح، مثال ذلك

 املناسـبة  كان يف ذلك مصلحة، وهو أن املسلمني يتذكرون هـذهخمعراج النبي 
 إىل السامء، وفرض الصلوات اخلمس عليـه، ومكاملتـه خالعظيمة، عروج النبي 

الرب عز وجل، فهذه مناسبة عظيمة ينبغي أن يكون هلـا يف حياتنـا دور نتـذكرها 
ًكل سنة، هكذا يقول مثال بناء عىل إيش؟ عىل املـصالح املرسـلة ألن الـدين جـاء  ً

 مصلحة فليس بمصلحة، ألننا نعلـم أنـه لـو لسعادة البرش، نقول له ما ادعيت أنه
كان مصلحة جلاء الدين به، فلام مل جييء به الدين علم أن دعوى أنه مصلحة ما هو 
ًإال وهم وخيال، أفهمتم، إذا إىل أي يشء نرجع يف حتقيق املـصالح واملفاسـد؟ إىل 

نرجـع إىل الرشع إىل الكتاب والسنة، ال إىل الذوق وال إىل الـرأي وال إىل اخليـال، 
 والغاية ،الكتاب والسنة ونعلم أن ما أمر به فهو مصلحة، وما هنى عنه فهو مفسدة

 .)من املأمورات والغاية من ترك املحظورات هي السعادة
والقول اجلـامع أن الـرشيعة : (-رمحه اهللا تعاىل-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 فـام مـن يشء ،ن وأتـم النعمـةال هتمل مصلحة قط بل اهللا تعاىل قد أكمل لنا الدي
                                                       

 ).الوجه الثاين) ١(رشط رقم (مأخوذ من رشيط رشح املنظومة يف أصول الفقه ) ١(



 

 ٧٣٩ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: الباب العارش

 وتركنا عىل البيضاء ليلهـا كنهارهـا ال خيقرب إىل اجلنة إال وقد حدثنا به النبي 
 لكن ما اعتقده العقل  مصلحة وإن كان الرشع مل يرد به ،يزيغ عنها بعده إال هالك

فأحد األمرين الزم له، إما أن الرشع دل عليه من حيث مل يعلم هذا الناظر، أو أنه 
يس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة؛ ألن املصلحة هي املنفعة احلاصـلة أو الغالبـة ل

ًوكثريا ما يتـوهم النـاس أن الـيشء ينفـع يف الـدين والـدنيا ويكـون فيـه منفعـة 
º « ¼ ½ ¾ ¿ : مرجوحة باملرضة، كـام قـال تعـاىل يف اخلمـر وامليـرس
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وهبذا يظهر الفرق بني البدعـة واملـصلحة املرسـلة، ويتبـني أن اخللـط بيـنهام 
خمالف للحق والواقع وجمانب للصواب وسائق للضالالت واملفاسـد؛ ملـا يقـوده 
هذا اخللط من تربير لالبتداع وحتسني للضالالت التي هبـا هـدم الديانـة ورصف 

 .اخللق عن احلق
صالح املرسلة يشء آخـر، بـل لـو قيـل إن البدعـة مـضادة فالبدعة يشء، وامل

ًللمصالح املرسلة ملـا كـان بعيـدا؛ لكـون املـصالح دليـل رشعـي ثبـت بالـدليل 
الرشعي، أما البـدع فـدليل بـاهلوى والتـشهي العقـيل والـذوقي، ثبـت بالـدليل 

 .الرشعي فساده وبطالنه وضاللته

                                                       
 ).٤٦-٤٥ص (»كراماتقاعدة يف املعجزات وال«) ١(
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ًنجد يف هذا الفصل كالما بليغا قد سطرته أيدي العلامء األفذاذ يف نرصة ديـن  ً

ً وصونا للرشيعة من كـل بدعـة حمدثـة حـدثت ،اهللا تعاىل وانتصار لرشعه الكريم
 .خوستحدث بام ابتعد الناس عن كتاب رهبم وسنة نبيهم 

قريـراهتم يف بيـان أن الـدعوة إىل اهللا وهنا سنرى أجوبة العلامء وردودهـم وت
مسألة رشعية توقيفية، وأن السلف الصالح قد قـرروا ذلـك مـن خـالل أقـواهلم 

 فـأمروا باتبـاع الكتـاب والـسنة وهنـوا عـن -ريض اهللا عنهم أمجعـني-وأفعاهلم 
ًخمالفتهام نصحا لألمة وإرشادا هلا ومما ييل يتبني لنا ذلك ً. 

 عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقي ،زمانال عالمة اإلسالم شيخ سئل(
 عن ا احلراين تيمية بن القاسم أيب بن اهللا عبد بن السالم عبد بن احلليم

 ورشب ،والرسقة ،الطريق وقطع ،القتل من :الكبائر قصد عىل جيتمعون »مجاعة«
 قصد السنة واتباع باخلري املعروفني املشايخ من شيخا إن ثم .ذلك وغري ،اخلمر
 ،النية هبذه فيه جيتمعون ًسامعا هلم يقيم أن إال يمكنه فلم ،ذلك من ملذكورينا منع
 تاب هذا فعل فلام ،شبابة بغري مباح بشعر املغني وغناء ،صالصل بال بدف وهو
 ويؤدي الشبهات عن يتورع يزكي وال ويرسق يصيل ال من وأصبح ،مجاعة منهم

 هذا عىل الشيخ هلذا السامع هذا فعل يباح فهل .املحرمات وجيتنب ،املفروضات
 ؟هبذا إال دعوهتم يمكنه ال أنه مع ،املصالح من عليه يرتتب ملا ،الوجه



 

 ٧٤١ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: الباب العارش

 :فأجاب
 .العاملني رب هللا احلمد
 ،باهلدى خ ًحممدا بعث اهللا أن يعلم أن :أشبهه وما املسألة هذه جواب أصل

 وألمته هل أكمل وأنه .ًشهيدا باهللا وكفى ،كله الدين عىل ليظهره ،احلق ودين
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 ٧٤٢ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: لعارشالباب ا

 ،طيـب كل وأحل. منكر كل عن وهنى معروف بكل خ الرسول اهللا أمر وقد
 كـان إال نبيـا اهللا بعـث مـا«: قال أنه الصحيح يف خ عنه وثبت. خبيث كل وحرم
   »هلـم يعلمـه مـا رش عـن وينهـاهم ،هلـم يعلمه ما خري عىل أمته يدل أن عليه ًحقا

 منهـا وجلـت موعظـة خ اهللا رسـول وعظنا: قال سارية بن العرباض عن وثبت
 فـامذا مودع موعظة هذه كأن اهللا رسول يا: فقلنا :قال. العيون منها وذرفت القلوب
 فـسريى بعـدي منكم يعش من فإنه ،والطاعة بالسمع أوصيكم«: فقال ؟إلينا تعهد
 متـسكوا ،بعـدي من املهديني الراشدين اخللفاء وسنة بسنتي فعليكم. ًكثريا اختالفا
. »ضـاللة بدعـة كـل فـإن. األمور وحمدثات وإياكم ،بالنواجذ عليها وعضوا هبا

 حـدثتكم وقـد إال النـار عـن يبعـدكم يشء من تركت ما«: قال أنه خ عنه وثبت
 »هالك إال بعدي عنها يزيغ ال كنهارها ليلها البيضاء عىل تركتكم«: وقال. »به

 عليـه وترجم كثرية والسنة الكتاب من »اجلامع العظيم األصل« هذا وشواهد
 البخاري عليه ترجم كام »والسنة بالكتاب االعتصام كتاب« .الكتب يف العلم أهل

 ،املتقـني اهللا أوليـاء مـن نكـا والـسنة بالكتـاب اعتـصم فمن ،وغريمها والبغوي
 السنة :يقولون - وغريه كاملك - السلف وكان .الغالبني وجنده ،املفلحني وحزبه

                                                       
 .، انظر لفظ احلديث عنده)١٨٤٤(أخرجه مسلم : صحيح) ١(

، )٤/١٢٦(، وأمحــد )٤٢(، وابــن ماجــه )٢٦٧٦(، والرتمــذي )٤٦٠٧( أخرجــه أبــو داود :صــحيح) ٢(
 .انظر لفظ احلديث عنده)] ٣٧ (»صحيح الرتغيب والرتهيب«[، )١/١٧٦(واحلاكم 

 .بنحوه) ١٢/١٦٠ (»مصنفه«أخرجه ابن أيب شيبة يف  )٣(

 )].٤٣٦٩ (»صحيح اجلامع«[، )١/١٧٥(، واحلاكم )٤/١٢٦(، وأمحد )٤٣(أخرجه ابن ماجه : صحيح )٤(



 

 ٧٤٣ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: الباب العارش

 مىض من كان :الزهري وقال ،غرق عنها ختلف ومن ،نجا ركبها من ،نوح كسفينة
 .نجاة بالسنة االعتصام :يقولون علامئنا من

 ويتوب الغاوين به يرشدو الضالني به اهللا هيدي ما أن فمعلوم هذا عرف إذا
 وإال ،والسنة الكتاب من رسوله به اهللا بعث فيام يكون أن بد ال ،العاصني عىل به

 الرسول دين لكان ،ذلك يف يكفي ال خ الرسول به اهللا بعث ما كان لو فإنه
 أو إجياب أمر هبا اهللا أمر الصاحلة األعامل أن يعلم أن وينبغي .تتمة حمتاجا ،ًناقصا

 مصلحة عىل اشتمل إذ والعمل .عنها اهللا هنى الفاسدة واألعامل ،استحباب
 غلبت وإن ،رشعه مفسدته عىل مصلحته غلبت فإن .حكيم الشارع فإن ،ومفسدة
! " # $  :تعاىل قال كام ،عنه هنى بل ،يرشعه مل مصلحته عىل مفسدته
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Ä Ã Â Á À]ذلك بعد تعاىل اهللا حرمهام وهلذا، ]٢١٩:البقرة. 
 فإنـه ،ورسـوله اهللا يرشعه ومل ،اهللا إىل مقربا األعامل من لناسا يراه ما وهكذا

 هيملـه مل رضره عىل ًغالبا نفعه كان فلو وإال ،نفعه من أعظم رضره يكون أن بد ال
 يقـرهبم مـا املؤمنني يفوت وال ،الدين مصالح هيمل ال ،حكيم خ فإنه ،الشارع

  .العاملني رب إىل
 عىل املجتمعني َبِّوَتُي أن قصد املذكور شيخال إن :للسائل فنقول هذا تبني إذا
 جاهل الشيخ أن يدل ،البدعي الطريق من ذكره بام إال ذلك يمكنه فلم .الكبائر



 

 ٧٤٤ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: لعارشالباب ا

 خ الرسول فإن ،عنها عاجز أو ،العصاة تتوب هبا التي الرشعية بالطرق
 والفسوق الكفر أهل من هؤالء من رش هو من يدعون كانوا والتابعني والصحابة
  .البدعية الطرق عن هبا اهللا أغناهم التي ،الرشعية بالطرق نوالعصيا
 يتـوب ما نبيه هبا اهللا بعث التي الرشعية الطرق يف ليس إنه :يقال أن جيوز فال

 والفسوق الكفر من تاب قد أنه املتواتر والنقل باالضطرار علم قد فإنه ،العصاة به
 ما فيها ليس التي ،الرشعية لطرقبا األمم من تعاىل اهللا إال حيصيه ال من والعصيان

 والـذين واألنصار املهاجرين من األولون السابقون بل البدعي؛ االجتامع من ذكر
 تعـاىل اهللا إىل تابوا -األمة هذه من ،املتقني اهللا أولياء خري وهم- بإحسان اتبعوهم
 اوحـديث قديام وقراهم املسلمني وأمصار .البدعية الطرق هبذه ال الرشعية بالطرق
 هبـذه ال الـرشعية بـالطرق ويرضاه اهللا حيبه ما وفعل واتقاه اهللا إىل تاب ممن مملوءة
  .البدعية الطرق
 قد بل ،البدعية الطرق هبذه إال توبتهم متكن ال العصاة إن: يقال أن يمكن فال

 علم عنده ليس ،عنها عاجزا ،الرشعية بالطرق جاهال يكون من الشيوخ يف إن: يقال
 فيعدل ،عليهم اهللا يتوب مما ،إياه ويسمعهم ،الناس به خياطب وما ،نةوالس بالكتاب

 له كان إن، القصد حسن مع إما ،البدعية الطرق إىل الرشعية الطرق عن الشيخ هذا
 :تعاىل قال كام ،بالباطل أمواهلم وأخذ ،عليهم سأالرت غرضه يكون أن وإما ،دين

 N M L K J I H G F E D C B A @
Q P O]أو ،جلهل إال البدعية إىل الرشعية الطرق عن أحد يعدل فال ،]٣٤:بةالتو 
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 والعارفني النبيني سامع هو القرآن سامع أن املعلوم فمن وإال. فاسد غرض أو ،عجز
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O N M L K J I H G F E D C B A]َالزمر ُّ:٢٣[.  
 بعـث وبـه ،واملعـاد املعـاش أمـر هلـم وأصـلح ،العباد اهللا هدى السامع وهبذا
 كـان وعليه ،بإحسان اتبعوهم والذين ،واألنصار املهاجرين أمر وبه ،خ الرسول
 أن مـنهم رجـال أمروا اجتمعوا إذ خ اهللا رسول أصحاب كان كام ،السلف جيتمع
 ،ربنـا رناِّذك(: موسى أليب يقول ا خلطابا بن عمر وكان ،يستمعون وهم يقرأ
 موسى بأيب مر أنه خ النبي عن الصحيح ويف .)يستمعون وهم موسى أبو فيقرأ

 مزامري من ًمزمارا هذا أويت لقد«: وقال. لقراءته يستمع فجعل ،يقرأ وهو األشعري

                                                       
ضـعيف «[، )٢/٤٨٦(، وعبـد الـرزاق )١٠/٢٦٥(، وابن حبـان )٣٥٣٦(أخرجه الدارمي : ضعيف) ١(

 )].١٨٣ص (»مورد الظمآن



 

 ٧٤٦ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: لعارشالباب ا

: فقال »لقراءتك أستمع فجعلت تقرأ وأنت البارحة بك تمرر« :وقال .»داود آل
 .ًحتسينا لك حلسنته :أي .)ًحتبريا لك حلربته تسمعني أنك علمت لو

 عليـك أقـرأ: فقال ،»القرآن عيل اقرأ«: مسعود البن قال خ أنه الصحيح ويف
 عليـه فقـرأت: قـال .»غريي من أسمعه أن أحب إين«: فقال !؟نزلُأ وعليك القرآن
̀ : اآليـة هـذه إىل وصلت حتى النساء سورة  _ ̂  ] \ [ Z Y X W

c b a]مـن تـذرفان عينـاه فـإذا إليـه فنظـرت ،»حـسبك«: يل قال ،]النساء 
 حيث ،خ النبي عليهم أثنى الذين القرون جيتمع كان السامع هذا وعىل .)البكاء
 .»يلوهنم الذين ثم ،يلوهنم الذين ثم ،فيهم بعثت الذين القرون خري«: قال

 ،باحلجاز ال ،هذا إال اخلري أهل عليه جيتمع سامع األول السلف يف يكن ومل
 حدث وإنام .ملغربوا ،وخراسان ،والعراق ،بمرص وال ،بالشام وال ،باليمن وال

 وذم ،عليه املقبلني ،السامع هذا أهل اهللا مدح وقد ،ذلك بعد عَاملبتد السامع
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 ).٧٩٣(، ومسلم )٥٠٤٨(واللفظ له، والبخاري ) ٣٥٤٢(أخرجه الدارمي : صحيح) ١(

 .بنحوه) ٣/١٢ (»السنن«، ويف )٢٦٠٤ (»الشعب«أخرجه البيهقي يف ) ٢(

 .، انظر لفظ احلديث عنده)٥٠٥٠(أخرجه البخاري : صحيح) ٣(

 .، انظر لفظ احلديث)٢٥٣٥، ٢٥٣٤، ٢٥٣٣(أخرجه مسلم : صحيح) ٤(
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 اهللا بعث ما باتباع الناس يأمر كثري القرآن يف هذا ومثل .]طه[% & ' ) ( *

  .ذلك بسامع ويأمرهم واحلكمة الكتاب من رسوله به
 قـال .والفجـر ،والعـشاء ،املغـرب يف مـسلمنيلل السامع تعاىل اهللا رشع وقد
ــد مــدح وهبــذا ،]اإلرساء[L K J I H G F E D :تعــاىل  بــن اهللا عب
 :قال حيث خ النبي رواحة
  كتابــــه يتلــــو اهللا رســــول وفينــــا

  فراشـــه عـــن جنبـــه جيـــايف يبيـــت

ــا ــى فقلوبن ــد العم ــدى بع ــى باهل   أت

 

  سـاطع الفجـر نمـ معروف انشق إذا
  املـــضاجع بالكـــافرين اســتثقلت إذ

ـــع ـــال واق ـــا ق ـــات أن م ـــه موقن   ب

 

 ودمـع ،القلـوب وجـل مـن ،اهللا كتـاب يف مذكورة السامع هذا أهل وأحوال
 فـأنكره، القـرون هـذه بعـد األبيات سامع حدث وإنام ،اجللود واقشعرار ،العيون
 يـسمونه ،لزنادقـةا أحدثتـه شـيئا ببغداد خلفت( :: الشافعي قال حتى ،األئمة
 اإلمـام وسئل ،)القرآن عن الناس به يصدون ،القلوب يرقق أنه يزعمون ،التغبري
 .)معهم جيلس ال :فقال ؟فيه معهم أنجلس :له فقيل ،حمدث( :فقال عنه أمحد

 وقـد .الـسامع أنـواع أمثـل من ،جلودهم عىل بالقضيب الرضب هو والتغبري
 ،املحدث السامع هذا حيرضوا مل الكبار ايخاملش واألئمة ،بغريه فكيف األئمة كرهه



 

 ٧٤٨ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: لعارشالباب ا

 ومعـروف ،الـداراين سـليامن وأيب ،أدهـم بـن وإبراهيم ،عياض بن الفضيل مثل
 الـشيخ مثـل :املتأخرين الشيوخ أكابر وال .وأمثاهلم ،السقطي والرسي ،الكرخي

 أيب والـشيخ ،البيـان أيب والـشيخ ،مـدين أيب والشيخ ،عدي والشيخ ،القادر عبد
 مـن وطائفـة .وأمثـاهلم ،حيـاة والـشيخ وهـب بـن عيل والشيخ ،احلويف القاسم
 فـتن السامع تكلف من :فقال عنه اجلنيد وسئل( .عنه رجعوا ثم حرضوه الشيوخ

 ،مفتونا صار السامع هذا قاصد أن اجلنيد فبني .)به اسرتاح السامع صادفه ومن ،به
 .بأس فال قصد بغري يناسبه ما سمع من وأما

 بقـوم الرجـل مـر لـو وهلـذا ،الـسامع دون االستامع إىل يتوجه امإن النهي فإن
 غـري مـن يـستمع أن لـه لـيس لكـن أذنيه؛ سد عليه جيب مل حمرم بكالم يتكلمون
 مل ألنـه ؛ الراعي زمارة سمع ملا أذنيه بسد عمر ابن خ النبي يأمر مل وهلذا ،حاجة
 .ًسامعا بل مستمعا يكن

 يـشتبه ،تلبـيس هب جممل لفظ ؟حرام وأ ؟حالل هو هل :وغريه السائل وقول
 يف الكـالم أن وذلـك ؛ فيه اجلواب حترير املفتني من كثري حيسن ال حتى فيه احلكم
 :رضبني عىل األفعال من وغريه السامع
 تلتـذ التي األفعال سائر يفعل كام يفعل بل؟ حمرم غري أو؟ حمرم هو هل أنه :أحدمها
 مما. وغريها األعراس كسامع واللعب والله من نوع فيها كان وإن ،النفوس هبا

 .اهللا إىل والتقرب العبادة لقصد ال واللهو اللذة لقصد الناس يفعله
 حـب وجتريد ،القلوب وصالح ،والعبادة الديانة وجه عىل يفعل أن :الثاين والنوع

 ،اخلشية القلوب من حترك وأن قلوهبم وتطهري ،نفوسهم وتزكية ،لرهبم العباد



 

 ٧٤٩ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: الباب العارش

 ،العبـادات جـنس مـن هـو ممـا ذلـك وغـري القلوب ورقة ،بواحل ،واإلنابة
  .وامللهيات اللعب جنس من ال ،والطاعات

 يفعلـه الـذي السامع وبني ،املتلعبني وسامع ،املتقربني سامع بني فرقتال فيجب
 يفعل الذي السامع وبني ،العادات من ذلك ونحو ،واألفراح ،األعراس يف الناس

 قربـة هـو هـل :عنه يسأل هذا فإن ،السموات بر إىل والتقرب ،القلوب لصالح
 قلـوهبم رقة من فيه ملا يفعلوه أن من بد هلم وهل ؟اهللا إىل طريق هو وهل ؟وطاعة
 ونحـو ،قلـوهبم عن القسوة وإزالة ،نفوسهم وتزكية ،ملحبوهبم وجدهم وحتريك
 يف السامع هذا مثل يفعلون النصارى أن كام ؟بالسامع تقصد التي املقاصد من ذلك

  .واللعب اللهو وجه عىل ال والطاعة العبادة وجه عىل كنائسهم
 التـي األمـور هـذه جيعـل أن للشيخ يباح هل :السؤال فحقيقة هذا عرف إذا
 يـدعو اهللا إىل وطريقة ،وطاعة وعبادة قربة ،مباحة أو ،مكروهة أو ،حمرمة إما :هي
 ؟الضالني به يوهيد ،الغاوين به ويرشد ،العاصني َبِّوَتُوي ،اهللا إىل هبا

 مـا إال حـرام وال ،اهللا رشع مـا إال دين فال »أصالن« له الدين أن املعلوم ومن
 دينا ورشعوا ،اهللا حيرمه مل ما حرموا أهنم املرشكني عىل عاب تعاىل واهللا .اهللا حرمه

 .اهللا به يأذن مل
 :قيـل فإذا نعم :قال ؟ذلك له يباح هل :جبلني بني يعدو عمن العامل سئل ولو

 الوجـه هـذا عـىل فعلـه إن :قال ،واملروة الصفا بني يسعى كام العبادة وجه عىل نهإ
  .قتل وإال تاب فإن ،فاعله يستتاب ،منكر حرام



 

 ٧٥٠ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: لعارشالباب ا

 فـإذا ،جائز هذا بأن أفتى :والرداء ،اإلزار ولبس ،الرأس كشف عن سئل لوو
  .منكر حرام هذا إن :قال .احلاج حيرم كام ،اإلحرام وجه عىل يفعله إنه :قيل

 عـىل يفعلـه إنـه :قيـل فـإذا .جائز هذا :قال .الشمس يف يقوم عمن سئل ولو
 رسـول أن ب عباس ابن عن البخاري روى كام .منكر هذا :قال .العبادة وجه
 إرسائيـل أبـو هـذا :قـالوا »؟هذا من« :فقال .الشمس يف ًقائام ًرجال رأى خ اهللا
 خ النبـي فقـال .يـتكلم وال ،يـستظل وال يقعـد وال ،الـشمس يف يقوم أن يريد

 أو ،لراحـة فعلـه لـو فهـذا  »صـومه وليتم وليستظل ،وليجلس ،فليتكلم مروه«
 .عنه هني العبادة وجه عىل فعله ملا لكن، عنه ينه مل مباح غرض

 ولكـن ،ذلـك عليه حيرم مل ،البيت خلف من بيته إىل الرجل لدخ لو وكذلك
 مل أحرم إذا أحدهم كان :اجلاهلية يف يفعلون كانوا كام ،عبادة أنه عىل ذلك فعل إذا
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 ،ًعاصـيا كـان اهللا إىل والتقـرب الـرب وجـه عىل فعله فمن ،ًحراما يكن مل وإن ،برب

 أنـه يعلـم العـايص ألن ،املعـصية مـن إبليس إىل أحب والبدعة ،ًمبتدعا ،ًمذموما
  .يتوب فال طاعة يفعله الذي أن حيسب واملبتدع ،فيتوب عاص

 بـه يرجـو وال ،عمله صالح من يعده ال واللهو للعب السامع حرض من وهلذا
 عنـه هنـى وإذا ،ًدينـا يتخذه فإنه تعاىل اهللا إىل طريق أنه عىل فعله من وأما ،الثواب

                                                       
 .لفظ احلديث عنده: انظر) ٦٠٧٤(أخرجه البخاري : صحيح) ١(
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 إذا تعاىل اهللا من نصيبه وحرم ،اهللا عن انقطع قد أنه ورأى ،دينه عن هنى كمن كان
 إن :املـسلمني أئمة من أحد يقول وال ،املسلمني علامء باتفاق ٌلَّالُض فهؤالء ،تركه
 اهللا إىل وطريقـا دينا هذا جعل من بل ،مباح أمر تعاىل اهللا إىل وطريقا دينا هذا اختاذ
 وتكلـم العمل ظاهر إىل نظر ومن .املسلمني إلمجاع خمالف ،مفرت ،ضال فهو تعاىل
  .علم بال الدين يف متكلام جاهال كان ونيته العامل فعل إىل ينظر ومل ،عليه

 هللا وطاعـة وقربـة طريـق هؤالء يفعله ما هل :يقال أن هذا مثل عن فالسؤال
 قربـة هذا يكن مل وإذا ؟ال أم ذلك عىل يثابون وهل ؟ال أم ورسوله اهللا حيبها تعاىل

 هـل .تعـاىل اهللا إىل وطريـق وعبـادة وطاعة قربة أنه عىل ففعلوه هللا وعبادة وطاعة
  ؟الوجه هذا عىل لعملا وهذا ؟االعتقاد هذا هلم حيل

 :يقـول أن خ للرسـول املتبع للعامل يكن مل الوجه هذا عىل السؤال كان وإذا
 تعـاىل اهللا سـبيل من وأنه ،العبادات أنواع من وأنه ،والطاعات القرب من هذا إن

 ،إجياب أمر ال :عباده به تعاىل اهللا أمر مما أنه وال ،إليه هؤالء به يدعو الذي وطريقه
 وال ،ًحممـودا هو فليس واملستحبات الواجبات من يكن مل وما ،ستحبابا أمر وال
  .املسلمني باتفاق ،عبادة وال ،طاعة وال ،حسنة

 أو الواجـب جـنس مـن أنـه عـىل مـستحب وال بواجـب لـيس ما فعل فمن
 من كثري سيام ال .ريب بال حرام الوجه هذا عىل وفعله، مبتدع ضال فهو املستحب
 ًوجـدا القرآن سامع عىل يقدمونه طريقا املحدث السامع هذا يتخذون الذين هؤالء
 وألسن ،الهية بقلوب القرآن يسمعون فتجدهم ،ًاعتقادا عليه قدموه وربام .ًوذوقا



 

 ٧٥٢ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: لعارشالباب ا

 إليـه ترتـاح وال ،قلـوهبم عليـه تقبـل ال وأصـوات .مـضطربة وحركات، الغية
 بـوباملح واتـصل ،القلـوب أصـغت »التـصدية«و »املكاء« سمعوا فإذا ،نفوسهم
 وال ،عطـاس وال ،سـعلة فال ،احلركات وسكنت ،األصوات وخشعت ،باملحب
 التكلـف وجـه عـىل كان سمعوه أو ،القرآن من ًشيئا واأقر وإن ،صياح وال ،لغط

 مـا إذا حتـى ،فيـه له فائدة وال ،به له حاجة ال ما اإلنسان يسمع ال كام ،والسخرة
 .عليه أرواحهم وعكفت ،عليه وأقبلوا ،ذلك أحبوا الشيطان مزمار سمعوا

 ،املتقني اهللا أولياء من أهنم يظنون وهم ،الرمحن وأعداء ،الشيطان جند فهؤالء
 ويبغض ،تعاىل اهللا أحبه ما حيب املؤمن فإن ،املنافقني اهللا أعداء بحال أشبه وحاهلم
 أبغض ما حيبون وهؤالء ،اهللا أعداء ويعادي ،اهللا أولياء ويوايل ،تعاىل اهللا أبغض ما
 حيـصل وهلـذا ،أوليـاءه ويعادون ،اهللا أعداء ويوالون ،اهللا أحب ما ويبغضون ،هللا

 اهللا عـن بعـدوا وكلـام ،الشيطان مزامري من فعلوه ما بحسب شيطانية تنزالت هلم
  .الشيطان وجند ،ورسوله اهللا أعداء من قربوا املؤمنني وطريق ورسوله
 احلـارضين يـرصع مـن مومـنه ،بـه طـائر والشيطان اهلواء يف يطري من فيهم
 اهلـواء مـن اإلبريـق ويمـأل ،ًوإداما ،ًطعاما حيرض من وفيهم ،ترصعهم وشياطينه
 ،املتقني اهللا أولياء كرامات من هذه أن اجلاهلون فيحسب .ذلك فعلت والشياطني

 بني يميز ومن ،الشياطني من وأمثاهلم والسحرة الكهنة أحوال جنس من هي وإنام
  .بالباطل احلق عليه يشتبه ال والشيطانية لنفسانيةوا الرمحانية األحوال



 

 ٧٥٣ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: الباب العارش

 هـذا غـري يف فيـه املشايخ كالم وذكرنا »السامع مسألة« عىل الكالم بسطنا وقد
 .)وسلم وصحبه وآله حممد عىل اهللا وصىل .أعلم واهللا التوفيق وباهللا ،املوضع

ِذه العوامل ومن املعلوم أن ه: (: عبد العزيز بن عبد اهللا بن بازوقال الشيخ 
ً يف مكة أوال ثم يف املدينة ولـن يـصلح آخـر هـذه األمـة إال خقام هبا نبينا حممد 

الذي صلح به أوهلا، كام قال أهل العلم واإليامن، ومن مجلتهم اإلمـام مالـك بـن 
لـن : ًأنس قال هذه املقالة، وتلقاها أهل العلم يف زمانه وبعده ووافقوه عليها مجيعا

َيصلح آخر هذه َ ْ َ األمة إال ما أصلح أوهلاُِ َ ِ. 
، هـو خواملعنى الذي صلح به أوهلا، وهو اتبـاع كتـاب اهللا وسـنة رسـوله 

 .الذي يصلح به آخرها إىل يوم القيامة
ومن أراد صالح املجتمع اإلسالمي، أو صالح املجتمعات األخرى يف هـذه 

لـط، وقـال الدنيا بغري الطريق والوسائل والعوامل التي صلح هبا األولون فقـد غ
 .غري احلق

فليس إىل غري هذا من سبيل، وإنام الـسبيل إىل إصـالح النـاس إقـامتهم عـىل 
 ودرج عليـه صـحابته خالطريق السوي، هو السبيل الذي درج عليه نبينا حممد 

 .)الكرام، ثم أتباعهم بإحسان إىل يومنا هذا

                                                       
 ).٣٥٨-١١/٣٤٩( البن تيمية »وع الفتاوىجمم«) ١(

 ).١/٢٤٩ (»جمموع فتاوى الشيخ ابن باز«) ٢(
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ًوقد قرر هذا األمر أيضا تقريرا بديعا الشيخ  ً  يف اهللا التـوجيرييمحود بـن عبـد ً
ًوكالمه هنـا إن كـان خاصـا  »حتذير العاقل النبيل مما لفقه املبيحون للتمثيل«كتابه 

ًملحدثة، إال أنه يعد تأصيال قويا يرد به كل وسيلة حمدثة ا»التمثيل«بوسيلة  ً. 
 : »حكم التمثيل يف الدعوة إىل اهللا« يف الرد عىل صاحب رسالة :قال 

أن التمثيـل مـن رسـائل ) ١٣(زعمـه يف صـفحة ومن زالت صاحب النبذة 
 .الدعوة والتعليم املرشوعة

 :واجلواب عىل هذه الزلة العظيمة من وجوه
، ولـيس خ أن يقال أن املرشوع ما رشعه اهللا يف كتابه وعىل لسان رسوله :أحدها

يف القرآن وال يف السنة نص يدل عىل مـرشوعية التمثيـل، وحيـث مل يكـن يف 
لسنة نص يدل عىل مرشوعية التمثيل، فإن دعـوى مـرشوعيته القرآن وال يف ا

 .دعوى باطلة مردودة
ً أن يقال إن دعوى مرشوعية التمثيل دعوى خطرية جدا؛ ألهنا تتـضمن :الوجه الثاين

 . وذلك من أظلم الظلم وأعظم املحرماتخاالفرتاء عىل اهللا وعىل رسوله 
 تقتيض إدخاله يف الدين الذي  أن يقال أن دعوى مرشوعية التمثيل:الوجه الثالث

أكمله اهللا لعباده ورضيه هلم، وهذا من الزيادة يف الدين والرشع فيه بام مل يأذن 
: به اهللا وقد ورد الوعيد الشديد عىل هذا والنص عىل أنه من الظلم، قال تعاىل
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 أن يقال أن دعوى مرشوعية التمثيل تتضمن الطعن عىل رسـول اهللا :الوجه الرابع
ً وعىل أصحابه بأهنم أمهلوا أمرا مـن األمـور املـرشوعة يف دعـوة النـاس خ

مـور وتعليمهم فلم يعملوا به ومل يرشدوا الناس إليه، وما أعظم اخلطـر يف األ
، وقـد ذكـر ي وعـىل أصـحابه خالتي تتضمن الطعن عىل رسـول اهللا 

:  ما رواه ابن حبـني عـن ابـن املاجـشون قـال»االعتصام«الشاطبي يف كتاب 
 أن  فقـد زعـممن ابتدع يف اإلسالم بدعة يراهـا حـسنة: (ًسمعت مالكا يقول

، فـام مل ]٣:املائـدة[ N M L K : خان الرسـالة ألن اهللا يقـولخ ًاحممد
ًيكن يومئذ دينا فال يكون اليوم دينـا وذكـره الـشاطبي يف موضـع آخـر مـن ) ً

 يكـن ًمن أحدث يف هذه األمة شيئا مل: (قال مالك:  ولفظه»االعتصام«كتاب 
وذكر بقية كالمه بمثل )  خان الرسالةخ فقد زعم أن رسول اهللا عليه سلفها

 .ما تقدم
وإذا كان هذا قول ما لك فيمن ابتدع يف اإلسالم بدعة يراهـا حـسنة، فكيـف 

هنا من وسائل الـدعوة بمن يرى يف بدعة التمثيل التي أحدثت يف آخر هذه األمة أ
فهذه املجازفة التي قيلت من غري تثبت وال تعقل أعظم بكثري . والتعليم املرشوعة

، فلينتبه صاحب النبذة ملا يلزم عىل هذه -رمحه اهللا تعاىل-مما شدد فيه اإلمام مالك 
، وليتأمل كالم اإلمـام مالـك فإنـه خاجلملة اخلطرية من الطعن عىل رسول اهللا 



 

 ٧٥٦ الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة: لعارشالباب ا

وليتق اهللا تعاىل وليعلم أن الترشيع بدون دليل رشعي يف الـدين خطـري ًمهم جدا، 
{ ~ � ¡ ¢ £ : ًجدا، وال يأمن أن يكون له نصيب من قول اهللا تعـاىل

¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤]الشورى[. 
» ¬ :  أن يكون له نصيب وافر مـن قـول اهللا تعـاىلًوال يأمن أيضا

¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®]النحل[. 
مـن دعـا إىل ضـاللة «: خوأن يكون له نصيب كامل مما جاء يف قول النبـي 

 .»ً شيئام ال ينقص ذلك من آثامه تبعهكان عليه من اإلثم مثل آثام من
 أن اًوروى اإلمام أمحد وأبو داود أيـضا بأسـانيد جيـدة عـن أيب هريـرة 

  .» بفتيا بغري علم كان إثم ذلك عىل من أفتاهَِيتْفُمن أ«:  قالخرسول اهللا 

 وابن ماجه والدارمي بأسانيد جيدة أن رسول اهللا -ًأيضا-وروى اإلمام أمحد 
 .»من أفتى بفتيا غري ثبت فإنام إثمه عىل من أفتاه«:  قالخ

لترسع إىل الفتيا بغري علم، فإن عاقبة الترسع فليحذر املؤمن الناصح لنفسه من ا
إىل الفتيا خطرية عىل أهل العلم، وال يأنف العاقل أن يقول يف الـيشء الـذي خيفـى 

 ).ال أدري نصف العلم: (ال أعلم، أو ال أدري، فقد قال بعض السلف: عليه
                                                       

 ).٢٦٧٤(أخرجه مسلم : صحيح) ١(
 ].»املوسوعة احلديثية«[، )٢/٣٦٥(أخرجه أمحد : ضعيف) ٢(

صحيح «[، )١/١٨٣(، واحلاكم )١٦١(، والدارمي )٢/٣٢١(، وأمحد )٥٣(أخرجه ابن ماجه : حسن) ٣(
 )].٦٠٦٩ (»اجلامع
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 أن يـدعو إىل سـبيله خسـوله  أن يقـال أن اهللا تعـاىل قـد أمـر ر:الوجه اخلامس
احلكمـة هـي : باحلكمة واملوعظة احلسنة، قال بعض املحققني مـن املفـرسين

الكتاب والسنة، واملوعظة احلسنة هي ما جاء يف القرآن من الزواجر والوقائع 
 يف الدعوة والتعليم فأما التمثيل الذي خفهذا هو هدي رسول اهللا . بالناس

ويزعمـون أنـه مـن وسـائل الـدعوة والتعلـيم يفعله بعض الناس يف زماننـا 
 وال من خاملرشوعة فليس مما أمر اهللا به يف كتابه وليس من هدي رسول اهللا 

 ومـن خـالف هـدي رسـول اهللا ،عمل الصحابة والتابعني وتابعيهم بإحسان
ً وطريقة أصحابه يف الدعوة والتعليم فإنه خيشى عليه أن يكون داخـال يف خ ُ

< ? @ J I H G F E D C B A : عموم قـول اهللا تعـاىل

S R Q P O N M L K]فليحذر املؤمن الناصح لنفـسه أن  ]النساء
 .)يكون من أهل هذه اآلية وهو حيسب أنه من املهتدين

 بكر بـن عبـد اهللا أبـو زيـدويف تقرير أن وسائل الدعوة توقيفية، يقول الشيخ 
 توقيفية، ال جمـال »الغاية«فالدعوة تتكون من وسيلة وغاية، فحقيقة الدعوة : (:

 .لالجتهاد فيها
 .حقيقة الدعوة أمر ثابت ال يتغري

 .حقيقة الدعوة أمر ثابت ال يتحول

                                                       
 ).١٥٧ص (»حكم االنتامء«) ١(
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غري بتغري األزمان واملكان واألحـوال، واألصـل حقيقة الدعوة أمر ثابت ال يت
 . التوقيف عىل منهاج النبوة-كذلك-يف وسائل نرش الدعوة 

  مـن أحـدث يف أمرنـا هـذا مـا لـيس منـه «:  أنه قـالخوقد صح عن النبي 
 .»فهو رد

 .(»ًمن عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد«: ويف لفظ

                                                       
 ).١٧١٨(، ومسلم )٢٦٩٧(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

 ).١٧١٨(أخرجه مسلم : صحيح) ٢(

 ).٣٢-١٩ص (»حتذير العاقل النبيل«من كتاب ) ٣(
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د احلـق إال الـضالل، وال عـاحلق أحق أن يتبع، وليس ب! معرش الدعاة إىل اهللا

 إليه بفطرته، ولكن هناك صوارف ترصفه عن ُ ويميل،ُشك أن اإلنسان يقبل احلق
ل احلق الذي تدعون يقب أن تكونوا عىل علم هبا حتى !احلق، فعليكم معرش الدعاة

 .إليه، وهذه أدلة من كتاب اهللا تعاىل تبني ذلك
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 :احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا، وبعد
© ª » ¬ ® : ِاهللا عز وجل خلق اخللق عىل الفطرة كام قال تعاىلفإن 

ّ، ومما فطر الناس عليه هو حمبة احلق وإرادته]٣٠:الروم[¯ ° ّ ُ. 
 .)ّوالقلب خلق حيب احلق ويريده ويطلبه(: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

َفإن احلق حمبو«: ًوقال أيضا ّب يف الفطرة، وهـو أحـب إليهـا وأجـل فيهـا، ّ
ّوألذ عندها من الباطل الذي ال حقيقة له، فإن الفطرة ال حتب ذلك ّ َّّ«. 

ّوفضال عام هو مركوز يف النفوس من حمبة احلق؛ فإن النفـوس مفطـورة عـىل  ّ ّ ّ ً
æ å ä ã â á : معرفة احلق كذلك، كام قال تعاىل عن موسى عليه الـسالم

é è ç]طه[. 
ــي  ــال النب ــام ق ــع«: خوك ــا حــاك يف صــدرك، وكرهــت أن يطل ــم م ِاإلث َّ  

 .»َّعليه الناس

                                                       
 . طبعة الدار األثرية - ملؤلفه محد بن إبراهيم العثامن»الصوارف عن احلق«هذا الفصل مأخوذ من كتاب ) ١(

 ).١٠/٨٨ (»موع الفتاوىجم«) ٢(
 ).١٦/٣٣٨(، »جمموع الفتاوى« )٣(

 ).٢٥٥٣(أخرجه مسلم : صحيح) ٤(



 

 ٧٦٥ الدعوة إىل اهللا ومعرفة الصوارف عن احلق: الباب احلادي عرش

َّيف النفس ما يوجب ترجيح احلق عىل الباطل (: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 .)ٍاف يف كوهنا ولدت عىل الفطرةيف االعتقادات واإلرادات، وهذا ك

 خلق عباده عىل الفطرة التي فيها احلق -سبحانه وتعاىل-واهللا (: ًوقال أيضا
ّوالتصديق به، ومعرفة الباطل والتكذيب به، ومعرفة النـافع املالئـم واملحبـة لـه،  ّ

 .ومعرفة الضار املنايف والبغض له بالفطرة
ّفــام كــان حقــا موجــودا صــدقت بــه الفطــر ً ًة، ومــا كــان حقــا نافعــا عرفتــه ً ً ّ  

ّالفطرة وأحبته واطمأنت إليه  ً، ومـا كـان بـاطال معـدوما -وذلك هو املعـروف-ّ ً
S R Q P : ّكذبت به الفطرة، فأبغضته الفطرة فأنكرته، قال تعـاىل

T]١٥٧:األعراف[(. 
ّدتـه وحمبتـه مؤيـد بـشاهد وما هو مركوز يف النفـوس مـن معرفـة احلـق وإرا

ّبينة الـوحي فال ]١٧:هود[ p o n m l k j i h: ّالرشع، كام قال تعاىل
 .الذي أنزله اهللا، والشاهد هو شاهد الفطرة املستقيمة، والعقل الرصيح

ي هي معرفة الدين هو دين احلكمة التف(: قال العالمة عبد الرمحن السعدي
 .)الصواب والعمل بالصواب، ومعرفة احلق والعمل باحلق يف كل يشء

                                                       
 ).٨/٤٦٣ (»درء تعارض العقل والنقل«) ١(

 ).٨/٤٦٣ (»درء تعارض العقل والنقل«) ٢(

 ).٣٧٩ص (»تيسري الكريم الرمحن«) ٣(

 ).٥٠ص (»تيسري اللطيف املنان«) ٤(
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ّوالنفوس إذا بقيت عىل الفطرة فإهنا ال تطلب إال احلق، واحلق واضح بـني ال  ّّ ّ
 .غموض فيه

ًفإن عىل احلق نورا(: اُقال معاذ بن جبل  ّ(. 
ً هيوديا فلام رأى النبي  كاناوهذا عبد اهللا بن سالم   حـني هـاجر إىل خّ

 .املدينة، علم أن وجهه وجه صادق
 انجفل النـاس عليـه، فكنـت خَّملا قدم النبي : (اقال عبداهللا بن سالم 

ّفيمن انجفل، فلام تبينت وجهه عرفت أن وجهه لـيس بوجـه كـذاب، فكـان أول  ّ ّ ّ
ُأفشوا السالم، وأطعموا الطعـام، وصـل«: يشء سمعته يقول ّوا األرحـام، وصـلوا ِ

 .)»ّ؛ تدخلوا اجلنة بسالموالناس نيام
واهللا عز وجل بحكمته يضل من يشاء، وهيدي من يشاء، مع قيام احلجة عـىل 

 .اخلالئق، وإرسال الرسل وظهور احلق
ّزم الفطرة، وحيذر األسباب التي تـصده عـن احلـق والواجب عىل العبد أن يل

وترصفه عنه، وإذا ما رصفه عنه صارف، عاد إىل احلق ولزمه، وهذا من أعظم نعم 
ً أن يكون العبد حمبا ومؤثرا للحق يطلبه ويلزمه:اهللا عىل عبده ً ّ. 

                                                       
 »الــسنن«، والبيهقــي يف )٤/٥٠٧(، واحلــاكم )٤٦١١(أبــو داود أخرجــه : صــحيح اإلســناد موقــوف) ١(

ــرزاق )١٠/٢١٠( ــد ال ــساكر يف )٣٦٤-١١/٣٦٣(، وعب ــن ع ــشق«، واب ــاريخ دم ، )٦٥/٣٣٨ (»ت
 )].٣٨٥٥ (»صحيح أيب داود«[

، واحلاكم )١٥٠١(، والدارمي )١٣٣٤(، وابن ماجه )٢٤٨٥(، والرتمذي )٥/٤٥١(أخرجه أمحد : صحيح) ٢(
 ].»املوسوعة احلديثية«[، )٣٣٦١ (»الشعب«، والبيهقي يف )٥٤١٠ (»األوسط«اين يف ، والطرب)٣/١٤(
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ّأفضل نعم اهللا عـىل العبـد أن يطبعـه عـىل العـدل (: قال أبو حممد ابن حزم
 .)وعىل احلق وإيثارهّوحبه، 

ُفإن الكامل اإلنساين مداره عىل أصلني(: :وقال ابن القيم  َ معرفـة احلـق : ّ
من الباطل، وإيثاره عليه، وما تفاوت منازل اخللق عند اهللا تعاىل يف الدنيا واآلخرة 
إال بقدر تفاوت منازهلم يف هذين األمرين، ومهـا اللـذان أثنـى اهللا سـبحانه عـىل 

ــ ــه هب ــاىلأنبيائ ــه تع . ]ص[< ? @ F E D C B A: ام يف قول
 .القوي يف تنفيذ احلق: فاأليدي

 .)البصائر يف الدين، فوصفهم بكامل إدراك احلق، وكامل تنفيذه: واألبصار
 .ّومن أسباب لزوم احلق هو معرفة ما يصد عنه

ُلصوارف عن احلق، حري أن تفهذه مجل من ا ّ جتنب، أسأل اهللا عز وجل ُعرف فتّ
ّأن جيعلنا من أهل احلق ودعاته، وأن جينبنا أسباب وطرق الضالل والغواية ُّ. 

 .ومجاع هذه الصوارف يرجع إىل سوء القصد، واجلهل، والظلم، واهللا أعلم

                                                       
 ).٣١ص (»مداواة النفوس«) ١(

 ).١٣٩ص (»اجلواب الكايف«) ٢(
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ّاحلق واضح بني، قال تعـاىل ٌ ُّ :u t s r q p o n]فيـرس ]لقمـرا َ ّ
ِاهللاُ لفظه للتالوة ومعناه للفهم ِ ُ َ. 

ِاحلـالل بـني واحلـرام بـني، وبيـنهام أمـور مـشتبهات«: خوقال النبـي  َ ٌ ٌُ ٌ« ،
ٌمجاع منعقد عىل هذا األصلواإل ُ. 

ِوج الباطل عىل من ال علم عنده وال معرفة، وال اعتناء له بنصوص َفلذلك ير ُ ُ ْ َُ َ ََ َ ُ
َالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعني ّ ِ ِِ ُّ ِ. 

َإنام جاء خالف من خالف؛ لقلة معرفتهم بـام جـاء عـن (: ُقال اإلمام أمحد َِ َِّ ََ َُ
 .)خِّالنبي 

ُفاحلق يعرفه(: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ُ َ كل أحد؛ فإن احلق الذي بعـث ُّ َّ َ َّ ٍ َ ُّ
ِاهللاُ به الرسل ال يشتبه بغريه عىل العارف؛ كام ال يشتبه الذهب اخلالص باملغشوش  ُ ُ ُ ُّ ِ ِِ ِ ِ َ

 .)ِعىل الناقد
ُ نص عىل كـل مـا يعـصم مـن -ُعليه الصالة والسالم-ّإن الشارع (: وقال ِّ َّ َ

ُاملهالك نصا قاطعا للعذر ًّ ً(. 
                                                       

 ).١٥٩٩(، ومسلم )مشتبهات(بدل ) مشتبهة: (، وعنده)٢٠٥١(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

 ).٧٩ص (»توضيح الكافية الشافية«) ٢(

 ).١/٤٤ (»وقعنيإعالم امل«) ٣(
 ).٣١٦-٢٧/٣١٥ (»جمموع الفتاوى«) ٤(

 ).١/٧٣ (»درء تعارض العقل والنقل«) ٥(
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 وبـني ،ًوكثريا ما يضيع احلق بني اجلهال األميني( ًم أيضاوقال شيخ اإلسال
 .)ّاملحرفني للكلم الذين فيهم شعبة نفاق

ِامليل إىل األقوال الباطلة لـيس مـن شـأن أهـل التحقيـق ( وقال الشوكاين
ُالذين هلم كامل إدراك وقوة فهم، وفضل دراية، وصحة رواية، بل ذلك دأب مـن  ٍ ٍُ

 .)فذة وال معرفة نافعةليست له بصرية نا
ُّوهـو أضـل -بل حتى مذهب الرافضة الذي ابتدعه عبد اهللا بن سبأ اليهودي 

 . راج عىل بعض املسلمني بسبب اجلهل-!املذاهب
ًإن الذي ابتـدع مـذهب الرافـضة كـان زنـديقا ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ّ

ًملحدا عدوا لدين اإلسالم وأهلـه، ومل يكـن مـن أهـل البـد ع املتـأولني كـاخلوارج ًّ
ٌوالقدرية، وإن كان قول الرافضة راج بعد ذلك عىل قوم فيهم إيامن لفرط جهلهم ٍ(. 

ًواألسباب املانعة من قبول احلق كثرية جدا، فمنها اجلهل بـه، ( وقال ابن القيم
 .)ًوهذا السبب هو الغالب عىل أكثر النفوس؛ فإن من جهل شيئا عاداه، وعادى أهله

ٍوال جتد أحدا وقع يف بدعة إال لنقص اتباعه ( يخ اإلسالم ابن تيميةوقال ش ً
ًللسنة علام وعمال ً. 

                                                       
 ).٢٥/١٢٩ (»جمموع الفتاوى«) ١(
 ).٤٠ص (»أدب الطلب ومنتهى األرب«) ٢(
 ).٤/٣٦٣ (»منهاج السنة«) ٣(
 ).١٨ص (»هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى«) ٤(
 ).٣٥ص) (»لزاينال يزين ا«رشح حديث  ()٥(
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ٍوإال فمن كان هبا عاملا، وهلا متبعا، مل يكن عنده داع إىل البدعـة؛ فـإن البدعـة  ً ً
 .)يقع فيها اجلهال بالسنة

ُومن فرط يف رفع اجلهل عن نفسه، فمثل هذا ال يقبل اعتذاره باجلهل َّ. 
ويلحق الذم من تبني له احلق فرتكـه، أو مـن ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

قرص يف طلبه حتى مل يتبني له، أو أعرض عن طلب معرفتـه هلـوى، أو لكـسل، أو 
 .)نحو ذلك

ًومن كان مـنهم راضـيا ببدعتـه، ( : وقال العالمة عبد الرمحن السعدي
جيب عليه من العلم الفارق بني احلق ًمعرضا عن طلب األدلة الرشعية، وطلب ما 

ًوالباطل، نارصا هلا، رادا ما جاء به الكتاب والسنة مع جهله وضالله واعتقاده أنه  ً
عىل احلق؛ فهذا ظامل فاسق بحسب تركه ما أوجب اهللا عليه، وجترئه عىل مـا حـرم 

 .)اهللا تعاىل
 اإلنـسان قـد ال يعـذر(: : وقال الوالد العالمة حممد الـصالح العثيمـني

باجلهل، وذلك إذا كان بإمكانه أن يتعلم ومل يفعل مع قيام الـشبهة عنـده؛ كرجـل 
هذا حمرم، وكان يعتقد احلل، فسوف تكون عنده شبهة عىل األقل، فعندئذ : قيل له

 .يلزمه أن يتعلم ليصل إىل احلكم بيقني
                                                       

 ).٢/٨٥ (»اقتضاء الرصاط املستقيم«) ١(
 ).٣٠٠ص (»إرشاد أويل البصائر واأللباب بنيل الفقه بأقرب الطرق وأيرس األسباب«) ٢(
 ).١٩٤-٦/١٩٣ (»الرشح املمتع«) ٣(
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 العـذر، ّفهذا ربام ال نعذره بجهله؛ ألنه فرط يف التعليم، والتفـريط ال يـسقط
ًلكن من كان جاهال، ومل يكن عنده أي شبهة، ويعتقـد أن مـا هـو عليـه حـق، أو 
يقول هذا عىل أنه احلق؛ فهذا ال شك أنه ال يريد املخالفة ومل يرد املعصية والكفـر، 

ٍفال يمكن أن نكفره حتى ولو كان جاهال يف أصل من أصول الدين ً(. 

 
عفاء النفوس عىل االنقياد للباطل والتزامـه ال شك أن القهر والغلبة حتمل ض
ًطلبا للسالمة وإذعانا لسلطان القوة ً. 

ّوألجــل هــذا بــني العلــامء عظــم هــذا الــصارف عــن احلــق، فقــال العالمــة 
مقاومـات األعـداء ونـرصة القـوة للباطـل بالتموهيـات ( عبدالرمحن السعدي

ي التي منعت أكثر اخللق والتزويرات وتقاعد أهل الدين عن القيام به ونرصته، ه
 .)من الوقوف عىل حقيقته

ُوانظر إىل عظم هذا الصارف كيف رصف النـاس عـن اإليـامن بـام بعـث بـه 
U T S R Q P O : ًموسى عليه السالم خوفا من فرعون، كام قـال تعـاىل

f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V]يونس[. 
G F E D C : ُولذلك كان مؤمن آل فرعون يكتم إيامنه، قال تعاىل

 Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H
m l k j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z]غافر[ ،

                                                       
 ).٢٦٩ص (»تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرآن«) ١(



 

 ٧٧٢ الدعوة إىل اهللا ومعرفة الصوارف عن احلق: الباب احلادي عرش

وهلذا ملا زال هذا الصارف وأغرق اهللا فرعون وجنوده تتابع الناس يف قبول احلق، 
ّعرضت عيل األمم، فجعل النبي «:  قال عليه الصالة والسالم،وكثر أتباع موسى

 معه أحد، حتى رفع يل سواد عظيم، ، والنبي ليسوالنبيان يمرون معهم الرهط
 .»بل هذا موسى وقومه: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: قلت

 وصـدقه، ادعـى خوهذا هرقل عظيم الروم ملا علم صحة نبوة نبينا حممـد 
لـه، ثـم امتحان قومه يف اإليامن به، فإنه قد أذن لعظامء الروم يف دخول دسـكرة

ِّأمر بأبواهبا فغلقت، ثم اطلع فقا  هل لكم يف الفالح والرشـد !يا معرش الروم: (لُ
 وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟

ُحيصة محر الوحش إىل األبواب فوجدفحاصوا ِّها قـد غلقـت، فلـام رأى وُ ُ
ًإين قلـت مقـالتي آنفـا : ردوهم عيل، وقـال: هرقل نفرهتم، وأيس من اإليامن قال

 .)أخترب هبا شدتكم عىل دينكم، فقد رأيت
َّفإن هرقل عرف احلـق وهـم بالـدخول يف اإلسـالم فلـم ( : قال ابن القيم

 .)يطاوعه قومه، وخافهم عىل نفسه، فاختار الكفر عىل اإلسالم بعدما تبني له اهلدى
 ).إن اهللا ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن: (ًوشاع فاشيا قول السلف

                                                       
 ).٢٢٠ (، ومسلم)٥٧٠٥(أخرجه البخاري : صحيح )١(

  ).١/٤٣(فتح الباري . القرص الذي حوله بيوت: الدسكرة بسكون السني املهملة) ٢(

 .نفروا: أي) ٣(
 ).٧( أخرجه البخاري :صحيح) ٤(

 ).١٨ص (»هداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى«) ٥(



 

 ٧٧٣ الدعوة إىل اهللا ومعرفة الصوارف عن احلق: الباب احلادي عرش

كان يف ابن كرييز خصلتان، ما كانتا يف أحد ممن أدركـت (: قال خالد بن دريد
تكلم إال أن يـمن هذه األمة، كان أبعد الناس أن يسكت عن حق بعد أن يتبني لـه 

فيه، غضب من غضب، وريض من ريض، وكان من أحرص الناس أن يكـتم مـن 
 )نفسه أحسن ما عنده
 الوصول إىل الصواب، فإذا ظهر وضع مـا عـداه فإن املقصود(: قال بن القيم

 .)حتت األرجل
 .)وغالب اخللق ال ينقادون للحق إال بالقهر( وقال شيخ اإلسالم

وملا كان األمر كذلك، وكثري من النفوس ال تنقاد للحـق إال بـالقهر، فقـد أمـر 
 وأمر الشارع الشارع بقتل أئمة الكفر الذين حيولون بني الناس وبني االنقياد للحق،

ًبقهر املمتنع عن النظر يف احلق، فضال عن قبوله متبعا هلواه بغري هدى من اهللا ً. 
وكـذلك قهـر املـسلمني لعـدوهم بـاألرس ( قال شيخ اإلسالم ابـن تيميـة

 .يدعوهم إىل النظر يف حماسن اإلسالم
ٌفللرغبة والرهبة تأثري عظيم يف معاونة االعتقاد، كام لالعتقاد تـأثري  عظـيم يف ٌ

 .الفعل والرتك، فكل واحد من العلم والعمل، من االعتقاد واإلرادة، يتعاونان
                                                       

 ).٦٥٥رقم -١/٣٣٥ (»تاريخ أيب زرعة الدمشقي«) ١(
 ).٢/٦٦٨ (»بدائع الفوائد«) ٢(

 ).٧/١٧٤ (»درء تعارض العقل والنقل« )٣(
 .حممد رشاد سامل.د: ، حتقيق)١/٢٣٨ (»جامع الرسائل«) ٤(



 

 ٧٧٤ الدعوة إىل اهللا ومعرفة الصوارف عن احلق: الباب احلادي عرش

فالعلم واالعتقاد يدعو إىل العمل بموجبه، واإلرادة رغبـة ورهبـة، والعمـل 
من عمـل بـام : بموجبها يؤيد النظر والعلم املوافق لتلك اإلرادة والعمل، كام يقال

 .)علم أورثه اهللا علم ما مل يعلم
! " # : ُفالكتاب اهلادي ال بد له من سيف ينرصه وحيميه، قال تعـاىل

 .]٢٥:احلديد[$ % & ' ) ( * + , - . / 0 1
فالدين احلق ال بـد فيـه مـن الكتـاب اهلـادي ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .)والسيف النارص
 العبد بمن خييفه عن إذاعـة احلـق ونـرشه، فـال بـد لـه حينئـذ مـن وقد يبتىل

 .االعتصام باهللا والصرب
 :هر إال بأمرينَّوال سبيل إىل ركوب هذا الظ( : قال ابن القيم

 أال يصبو يف احلق إىل لومة الئم، فإن اللوم يـدرك الفـارس، فيـرصعه :أحدمها
 .ًعن فرسه، وجيعله طرحيا يف األرض

أن هتون عليه نفسه يف اهللا، فيقـدم حينئـذ وال خيـاف األهـوال، فمتـى  :والثاين
 .خافت النفس تأخرت وأحجمت وأخلدت إىل األرض

ًوال يتم له هذان األمران إال بالصرب، فمن صرب قليال صارت تلـك األهـوال 
ًرحيا رخاء يف حقه حتمله بنفسها إىل مطلوبـه، فبيـنام هـو خيـاف منهـا، إذ صـارت 

 .وخدمه، وهذا األمر ال يعرفه إال من دخل فيهأعظم أعوانه 
                                                       

 ).١/٥٣١ (»منهاج السنة«) ١(
 ).٧٠-٦٩ص (»الرسالة التبوكية«) ٢(



 

 ٧٧٥ الدعوة إىل اهللا ومعرفة الصوارف عن احلق: الباب احلادي عرش

ِفصدق اللجإ إىل اهللا، واالنقطاع إليه بكليته، وحتقيق االفتقار إليه : وأما مركبه ْ ُّ
ٍمن كل وجه، والرضاعة إليه، وصدق التوكل عليه، واالسـتعانة بـه، واالنطـراح 

ِّ إىل قيمه ووليه أن بني يديه كاإلناء املثلوم املكسور الفارغ الذي ال يشء فيه، يتطلع
ُجيربه، ويلم شعثه، ويمده من فضله ويسرته، فهذا الـذي يرجـى لـه أن يتـوىل اهللا  ُ ََّ ُ

 .)هدايته، وأن يكشف له ما خفي عىل غريه من طريق هذه اهلجرة ومنازهلا

 
ّالنفس ال شك أن هلا إرادات مذمومة؛ من حب الدنيا وطلب العلو ومنافـسة 

ًلق، وطلب اجلاه، إىل غري ذلك مما يذم رشعااخل َ ُ. 
وقــد تقــع . ]األحــزاب[Ä Ã Â Á Àوطبيعــة اإلنــسان الظلــم والبغــي 

ًظهر خبأ هذه النفوس الذي كان كامنا بسبب اهلوىُاب هتيج هذه املكامن، فتأسب َ ْ َ، 
ًا لبقاء جاهه، أو حتصيال لعـرض ًفريد العبد احلق مع علمه به اتباعا للهوى، وطلب ً

 .من الدنيا
 ثـم هـم ،ًفتجد أمثال هؤالء خيالفون احلق مع علمهم به، طلبا لعرض الـدنيا

 .مع هذا يظهرون أهنم ينترصون للحق
املحبـة للرئاسـة، وامليـل إىل الـدنيا (: قال أبو الوفاء عيل بن عقيـل احلنـبيل

يـه اللـذة ومـا يـدعو إىل الـشهرة، دون مـا واملفاخرة واملباهاة هبا، والتشاغل بام ف
                                                       

 ).١/٥٢٢ (»الواضح يف أصول الفقه«) ١(



 

 ٧٧٦ الدعوة إىل اهللا ومعرفة الصوارف عن احلق: الباب احلادي عرش

توجبه احلجة ويقيض به العقل واملعرفة، فعىل نحو هذا من األسباب تكـون اآلفـة 
 .)الصارفة واملوجبة منه

وطالـب الرئاسـة ولـو بالباطـل ترضـيه (: وقال شيخ اإلسالم ابـن تيميـة
فيهـا ذمـه وإن ًالكلمة التي فيها تعظيمه وإن كانت باطال، وتغضبه الكلمـة التـي 

 .ًكانت حقا
واملؤمن ترضيه كلمة احلق له وعليه، وتغضبه كلمة الباطل له وعليـه، ألن اهللا 

 .)تعاىل حيب احلق والصدق والعدل، ويبغض الكذب والظلم
ما وجـدنا اخلـالف إال يف االسـتناد (: وقال الشيخ صالح بن املهدي املقبيل
 للحق بيشء ال ينبغي اإلسناد إليـه، فهـو يف حمل قد تبني احلق فيه، وأدىل املخالف

 .)إنام جعله صورة، واحلامل احلقيقي البغي لنيل حظ دنيوي
وأي دين وأي خري فيمن يرى حمارم اهللا تنتهك، وحـدوده (: قال ابن القيم

 يرغـب عنهـا، وهـو بـارد القلـب سـاكت ختضاع، ودينه يرتك، وسنة رسوله 
م بالباطل شيطان ناطق، وهـل بليـة الـدين كام أن املتكل! اللسان؟ شيطان أخرس

إال من هؤالء الذين إذا سلمت هلم مآكلهم ورياساهتم، فال مباالة بام جـرى عـىل 
ضاضة عليـه يف غـالدين؟ وخيارهم املتحزن املتلمظ، ولو نوزع يف بعض مـا فيـه 

                                                       
 ).١٠/٦٠٠ (»جمموع الفتاوى«) ١(
 ).٣٦٥ص (» واملشايخالعلم الشامخ يف تفضيل احلق عىل اآلباء«) ٢(

 ).٢/١٥٨ (»إعالم املوقعني«) ٣(



 

 ٧٧٧ الدعوة إىل اهللا ومعرفة الصوارف عن احلق: الباب احلادي عرش

ّجاهه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد واستعمل مراتب اإلنكار الثالثة بحـسب 
 يف الـدنيا بـأعظم اهؤالء مع سقوطهم من عني اهللا ومقت اهللا هلم قد بلوو. وسعه

فإن القلب كلام كانت حياته أتم بلية تكون وهم ال يشعرون؛ وهو موت القلوب، 
 .)كان غضبه هللا ورسوله أقوى، وانتصاره للدين أكمل

 يف أصـناف املعارضـني :وقال العالمة عبد اللطيف بن عبد الرمحن آل الشيخ
الرؤساء أهل األموال، الذين فتنتهم دنياهم وشهواهتم، : الصنف الثاين(: للحق

ألهنم يعلمون أن احلق يمنعهم من كثري مما أحبوه وألفوه من شهوات الغـي، فلـم 
 .يعبأوا بداعي احلق ومل يقبلوا منه

ومن ترك احلق، وانرصف عنه جلاه أو مال؛ ففيه شبه من اليهود؛ فإن علامء بني 
 كانت هلم مأكلة عىل أغنيائهم، وكتموا ما عرفوا عن بني إرسائيل من أجل إرسائيل

 .ُاجلعل الذي جعله أغنياؤهم هلم، فكتموا احلق حتى يبقى هلم هذا احلظ من املال
، ذلـك أن ]٤١:البقـرة: )^ ] \ [ Z]: وقال أبو املظفـر الـسمعاين

ّانت هلم مأكلة عىل أغنيائهم وجهـاهلم، فخـافوا أن تـذهب علامءهم وأحبارهم ك
، فغريوا نعته وكتموا اسمه، فهذا معنى بيع اآليـات خمأكلتهم إن آمنوا بمحمد 

 .)بالثمن القليل
واجلاه وحب الرشف والسؤدد هي التي محلت مجاعة مـن أرشاف العـرب عـىل 

 .رهم بصحة ما يدعو إليه وحماربته ومعاداته، مع علمهم وإقراخالكفر بنبينا حممد 
                                                       

 ).٢/٦٥٠  (»عيون الرسائل«) ١(

 ).١/٧٢ (»تفسري القرآن«) ٢(



 

 ٧٧٨ الدعوة إىل اهللا ومعرفة الصوارف عن احلق: الباب احلادي عرش

هـل كنـتم ! ٍأي خـال: -وكان خالـه- أليب جهل اقال املسور بن خمرمة 
ًتتهمون حممدا بالكذب قبل أن يقول مقالته التي قاهلا؟ قال أبـو جهـل  لعنـه اهللا -َّ

 مـا ،ُ يـدعى األمـني-وهـو شـاب-ٌواهللا لقد كان حممد فينا ! يا ابن أخي: -تعاىل
ُام خطه الشيب مل يكن ليكذب عىل اهللاًجربنا عليه كذبا قط، فل ّ. 

تنازعنـا نحـن وبنـو هاشـم ! يا ابن أخـي: فلم ال تتبعونه؟ قال! يا خال: قال
ّفأطعموا وأطعمنا، وسقوا وسقينا، وأجاروا وأجرنـا، فلـام جتاثينـا عـىل : الرشف

ُمنا نبي، فمتى تدرك هذه:  رهان، قالواَالركب وكنا كفريس َ ُ!.  

ًوأبو طالب وإن كان عاملا بأن حممدا رسـول (: ابن تيميةقال شيخ اإلسالم  ً
اهللا وهو حمب له، فلم تكن حمبته له ملحبته هللا؛ بل كان حيبه ألنه ابـن أخيـه، فيحبـه 
للقرابة، وإذا أحب ظهوره فلام حيصل له بـذلك مـن الـرشف والرئاسـة، فأصـل 

وت رأى أن بـاإلقرار حمبوبه هو الرئاسة، فلهذا ملا عرض عليه الشهادتني عنـد املـ
 .)هبام زوال دينه الذي حيبه، فكان دينه أحب إليه من ابن أخيه فلم يقر هبام

وقد يرتك التكلم باحلق حمافظة عىل حظ قـد ظفـر بـه مـن (: وقال الشوكاين
تلك الدولة من مال وجاه، وقد يرتك التكلم باحلق الذي هو خالف ما عليه النـاس 

وخمافة من نفورهم عنه، وقد يـرتك الـتكلم بـاحلق لطمـع ًاستجالبا خلواطر العوام 
 .)يظنه ويرجو حصوله من تلك الدولة، أو من سائر الناس يف مستقبل الزمان

                                                       
 ).١/٩٣ (»مفتاح دار السعادة«) ١(

 ).٦/٢٤٤ (»الفتاوى الكربى«) ٢(
 ).٤١ص (»أدب الطلب ومنتهى األرب«) ٣(



 

 ٧٧٩ الدعوة إىل اهللا ومعرفة الصوارف عن احلق: الباب احلادي عرش

وقد ذكر العلامء جتارهبم مع أهل الباطـل، ومـا شـاهدوه مـن إقـرارهم عـىل 
 :أنفسهم بالضالل، واختياره عىل اهلدى، من ذلك

ناظرت بعض علامء النصارى معظم يوم، فلام ولقد (: : ما قاله ابن القيم
 ما يمنعك اآلن من اتبـاع احلـق؟ -وأنا وهو خاليني-ت، فقلت له ُتبني له احلق هب

ُإذا قدمت عىل هؤالء احلمري : فقال يل ِ  فرشـوا لنـا الـشقاق حتـت -هكذا لفظـه-َ
نـا ال َّحوافر دابتي، وحكموين يف أمواهلم، ونسائهم، ومل يعصوين فيام آمرهم به، وأ

ُأعرف صنعة، وال أحفـظ قرآنـا، وال نحـوا، وال فقهـا، فلـو أسـلمت لـدرت يف  َ ً ً ً
ًاألسواق أتكفف الناس، فمن الذي يطيب نفسا هبذا؟ ُ ُ! 

ّهذا ال يكون، وكيـف تظـن بـاهللا أنـك إن آثـرت رضـاه عـىل هـواك : فقلت
 !ك وحيوجك؟ُّخيزيك، ويذل

لنجاة مـن النـار، ومـن ولو فرضنا أن ذلك أصابك فام ظفرت به من احلق وا
القـدر : حتى يأذن اهللا، فقلت: سخط اهللا وغضبه فيه أتم العوض عام فاتك، فقال

، ولو كان القدر حجة لكان حجة لليهود عىل تكذيب املـسيح، وحجـة ال حيتج به
 !للمرشكني عىل تكذيب الرسل، وال سيام أنتم تكذبون بالقدر، فكيف حتتج به؟

 .)أمسكدعنا اآلن من هذا، و: فقال

                                                       
 ).١٢١ص (»هدية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى«) ١(
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ًاملقلد سامه السلف باإلمعة، واملقلد يلتزم قول عامل مطلقـا يف مجيـع املـسائل، 
وهذا ال شك أنه قد أعطاه معنى العـصمة مـن حيـث ال يـشعر، فـال أحـد قولـه 

 .، فاحلق يدور معه حيثام دارخًصواب مطلقا إال رسول اهللا 
ما جاء به الرسول والنرصة ملـن فالثواب عىل ( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

نرصه، والسعادة ملن اتبعه، وصلوات اهللا ومالئكتـه عـىل املـؤمنني بـه واملعلمـني 
 .)للناس دينه، واحلق يدور معه حيثام دار

، فالواجب عىل املكلف أن يدور حيث دار احلق، ال أن يدور حيث دار شـيخه
ه، بخـالف املقلـد خامـد ِّوهذا االعتقاد ال شك أنه حيمل عىل طلب احلـق وحتريـ

 .الذهن بليد الفكر مغبون العقل
 .)املقلد راض أن يغبن عقله(: قال أبو حممد ابن حزم

 .)فإن التقليد ال يورث إال بالدة(: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
وهذا الذي قااله صحيح ال مرية فيه؛ ألن غاية ما يقوم به املقلد هو االعتـزاء 

وهـل الـدليل ! القول وال يدري ما دليله، وهل له دليل صـحيح؟إىل عامل، فيأخذ 
يف حمل االستدالل؟ وال يدري حقيقة قـول خمالفـه؟ وال يعـرف مواقـع اخلـالف 

 ًفضال عن تنقيحها؟
                                                       

 ).٥/٢٣٣ (»منهاج السنة«) ١(
 ).٧٤ص (»مداواة النفوس«) ٢(

 ).٥/٣٨١ (»منهاج السنة«) ٣(
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 .ًفهذه الطريقة تورث صاحبها بالدة ومجودا يف التفكري
ال  ،فإن مـن اعتـاد اجلـري عـىل أقـوال(: قال العالمة عبد الرمحن السعدي

دل عليها دليل صحيح أو ضعيف، أو مل يدل؛ خيمد ذهنه وال ينهض بطلب : يبايل
 .)الرقي واالستزادة يف قوة الفكر والذهن

فالتقليد من أعظم الصوارف عن احلق، ألن صاحبه يلتزم قول عامل ينترص لـه 
ًانتصارا مطلقا ً. 

 يف املعنـى تعبـد ًمن مكايد الشيطان أنه يقيم أوثانـا(: قال الوزير ابن هبرية
َّهذا ليس بمذهبنا، تقليدا ملعظم عنده، : من دون اهللا، مثل أن يتبني له احلق، فيقول ً

 .)ّقد قدمه عىل احلق
وليس عند أكثر الناس سوى رسوم تلقوهـا عـن قـوم (: : قال ابن القيم

ّمعظمني عندهم، ثم إلحسان ظنهم هبم؛ قد وقفوا عند أقواهلم، ومل يتجاوزوهـا، 
 .)!ًرت حجابا هلم، وأي حجاب؟فصا

ُوال يوجد عامل قوله كله صواب، بل كل يؤخذ من قوله وي  .ردٌّ
ِّليس من رشط الصديق أن يكون قولـه كلـه (: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ِّ

 .)خًصحيحا، وعمله كله سنة، إذ كان يكون بمنزلة النبي 

                                                       
 ).٣٧ص (»املناظرات الفقهية«) ١(

 ).٢/٤٦٥ (»لوامع األنوار«) ٢(

 ).٢١٥ص (»طريق اهلجرتني«) ٣(

 ).٢/١٠٦ (»اقتضاء الرصاط املستقيم«) ٤(
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مـن بلغـه أمـر فالواجـب عـىل كـل (: : قال احلافظ ابن رجـب احلنـبيل
، وعرفه أن يبينه لألمة وينصح هلم، ويأمرهم باتباع أمره وإن خالف خالرسول 

َّ أحق أن يعظم ويقتدى به مـن خذلك رأي عظيم من األمة، فإن أمر رسول اهللا  ُ
ًرأي معظم قد خالف أمره يف بعض األشياء خطأ َّ(. 
د عـن احلـق، التقليـد يبعـ(: قال العالمة عبد القادر بـن بـدران الدمـشقي

ُويروج الباطل ِّ(. 
َوالبعض إذا تكلمت معه، وأرشدته إىل خالف قوله ونبهته إىل مأخـذ احلكـم 

 !ُأنت أعلم أم اإلمام الفالين؟: بادرك بقوله
أنـت : وإذا قيـل هلـذا املـستهدي املـسرتشد(: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

ن اإلمام الفالين قـد خالفـه أعلم أم اإلمام الفالين، كانت هذه معارضة فاسدة؛ أل
يف هذه املسألة من هو نظريه من األئمة إىل نسبة أيب بكر، وعمـر، وعـثامن، وعـيل، 
ُوابــن مــسعود، وأيب، ومعــاذ، ونحــوهم مــن األئمــة وغــريهم، فكــام أن هــؤالء 
الصحابة بعضهم لبعض أكفـاء يف مـوارد النـزاع، وإذا تنـازعوا يف يشء ردوا مـا 

 .) والرسول، وإن كان بعضهم قد يكون أعلم يف موضع آخرتنازعوا فيه إىل اهللا

                                                       
 ).٣٤ص (»احلكم اجلديرة باإلذاعة«) ١(

 ).٤٩٥ص (» مذهب اإلمام أمحداملدخل اىل«) ٢(

 ).٥/١٢٦ (»الفتاوى الكربى«) ٣(
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واعلم أن اهللا تعاىل قـد يوقـع بعـض املخلـصني يف (: وقال العالمة املعلمي
ًيشء من اخلطأ، ابتالء لغريه، أيتبعـون احلـق ويـدعون قولـه، أم يغـرتون بفـضله 

 .وجاللته؟ وهو معذور، بل مأجور الجتهاده وقصده اخلري، وعدم تقصريه
ًولكن من اتبعه مغرتا بعظمته بدون التفات إىل احلجج احلقيقية من كتـاب اهللا 

 .ً فال يكون معذورا، بل هو عىل خطر عظيمختعاىل وسنة رسوله 
 إىل البرصة قبل وقعة اجلمل، أتبعهـا أمـري لوملا ذهبت أم املؤمنني عائشة 

كـان مـن  لينصحا الناس، فب ابنه احلسن، وعامر بن يارس ااملؤمنني عيل 
،  يف الدنيا واآلخـرةخواهللا إهنا لزوجة نبيكم (: كالم عامر ألهل البرصة أن قال

 .)ولكن اهللا ابتالكم هبا، ليعلم إياه تطيعون أم هي؟
 بمرياثهـا مـن أبيهـا لمطالبـة فاطمـة (: ومن أعظم األمثلة يف هذا املعنى

 .) ثبته اهللا عز وجل فيهاِّ ابتالء عظيم للصديق ، وهذاخ
  أن يستقل طالـب العلـم بنفـسه يف النظـر بالنـصوص كـام : وليس معنى هذا

يفعله البعض، وحصل هلم بسبب ذلك من الشذوذ، وانتحال املذاهب املطروحـة 
 .ما هو معلوم

أن يستعني بالعلامء يف فهم النـصوص، فهنـاك : بل الواجب عىل طالب العلم
 .فرق بني تقليد العامل واالستعانة به

                                                       
 ).١٥٣-١٥٢ص (»رفع االشتباه عن معنى العبادة واإلله«) ١(
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وفرق بني تقليد العامل يف مجيع ما قاله، وبـني (: قال العالمة األمري الصنعاين
 .االستعانة بفهمه؛ فإن األول أخذ بقوله من غري نظر يف دليل من كتاب وال سنة

ر ِّ بمنزلة الدليل يف الطريـق، واخلريـت املـاه-وهو الثاين-واالستعانة بفهمه 
 .)البن السبيل، فهو دليل إىل دليل

وهذا ذكرناه؛ ألن البعض غال وتطرف يف منابذة التقليـد، ومحلـه ذلـك عـىل 
االنعزال عن العلامء، وعدم االسـتفادة مـن علمهـم، وألغـى وسـيلة مـن أعظـم 

 .وسائل الفقه يف الدين
فأئمـة املـسلمني الـذين اتبعـوهم وسـائل (: قال شيخ اإلسالم ابن تيميـة

طرق وأدلة بني الناس وبـني الرسـول، يبلغـوهنم مـا قالـه، ويفهمـوهنم مـراده و
 .)بحسب اجتهادهم واستطاعتهم

 
ًالكرب هو الذي محل إبليس عىل الكفر باهللا عنادا وخروجا عن طاعته، وهو الذي  ً

 . مع معرفتهم بصحة نبوته كام يعرفون أبناءهمخمنع اليهود من اإليامن بنبينا حممد 
ُّوهلذا جتد اليهـود يـصممون ويـرصون عـىل (: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ِّ

 .)باطلهم؛ ملا يف نفوسهم من الكرب واحلسد والقسوة وغري ذلك من األهواء
                                                       

 ).١٠٥ص (»إرشاد النقد اىل تيسري االجتهاد«) ١(

 ).٢٠/٢٢٤ (»جمموع الفتاوى« )٢(
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 .وهبذا نتبني أن الكرب أحد الصوارف عن قبول احلق، وهو كذلك بال ريب
ًوالكرب يمأل صاحبه غرورا، وجيعله يذهب بنفسه ارتفاعا ً  هبا أن يظن أن احلق ُ

يف غري جانبه، ويمنعه من اهتام نفسه بحال من األحوال بمجانبة احلق، وهذا شأن 
 .أهل األهواء

ًأما أهل احلق؛ فهم أشد الناس تواضعا واهتامـا ألنفـسهم وبحثـا عـن احلـق  ً ً ّ
وطلبه، فلذلك ال يستنكفون عن مراجعـة عقـوهلم وطلـب احلقـائق؛ ال سـيام يف 

 .موارد اإلشكال
ّوما أكثر األقوال التي نزع عنها املتقون لــام ظهـر هلـم ضـعفها، ومـا محلهـم  َّ
الكرب عىل اإلرصار عىل الباطل، وال محلهم إيثـار االتبـاع، وخـشية أن يظـن هبـم 

 .م عىل ما يوجب رفعتهم، وتوفيقهم ملزيد احلق، باالنتقال إىل احلقَّالنقص املتوه
نتقال اإلنسان من قول إىل قول ألجـل مـا وا(: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

تبني له من احلق هو حممود فيه، بخالف إرصاره عـىل قـول ال حجـة معـه عليـه، 
ٍوترك القول الذي توضحت حجته، أو االنتقال عـن قـول إىل قـول ملجـرد عـادة 

 .)واتباع هوى؛ فهذا مذموم
يبـالوا فأهل األهـواء إذا اسـتحكمت فـيهم أهـواؤهم مل (: وقال الشاطبي

ًبيشء، ومل يعدوا خالف أنظارهم شيئا، وال راجعوا عقـوهلم مراجعـة مـن يـتهم  ُّ
 .)-ربين من أهل العقولَوهو شأن املعت-نفسه ويتوقف يف موارد اإلشكال 

                                                       
 ).٢٧ص (»نقض املنطق«) ١(

 ).٥/١٢٥ (»الفتاوى الكربى«) ٢(

 ).٢/٢٦٩( »االعتصام«) ٣(
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فهؤالء املتكربون احتقروا خمالفهم، ومحلهم ذلك عىل عدم االلتفات إىل قول 
 .مًاملخالف استبعادا للحق أن يكون يف غري جهته

واملتكرب يرى نفسه أعـىل مـن الغـري؛ فتحـصل لـه هـزة (: قال ابن اجلوزي
وفرح وركون له إىل ما اعتقده، وذلك نفخ الشيطان كـام يف حـديث ابـن مـسعود 

  قـال»أنه كان يتعوذ من الشيطان؛ من مهـزه ونفثـه ونفخـه«: خ عن النبي ا
 .)الكربياء: الشعر، ونفخه: املوتة، ونفثه: مهزه

  : ًوقال شيخ اإلسالم ابـن تيميـة مبينـا حقيقـة مـا تنطـوي عليـه النفـوس
منها مسارقة الطبع إىل االنحـالل مـن ربقـة االتبـاع، وفـوات سـلوك الـرصاط (

املستقيم؛ وذلك أن النفس فيها نـوع مـن الكـرب فتحـب أن ختـرج مـن العبوديـة 
ًما تـرك أحـد شـيئا : : بحسب اإلمكان، كام قال أبو عثامن النيسابوريواالتباع 

 . يف نفسهْكربِمن السنة إال ل
ّواحلق واضح سهل فطر الناس عىل معرفته وحمبته وقبولـه إال مـن انحرفـت  ُ

والعبـارة الـصادرة . ً أبا ذر أن يقول احلق وإن كان مـراخفطرته، وأمر النبي 
فهذا إنـام هـو باعتبـار مـن مل تتهـذب . »احلق ثقيل«: من بعض العلامء وهي قوهلم

 .نفسه، وباعتبار نسبة احلق إىل أهل البدع واألهواء
                                                       

 ).٢/٢٢٢ (»غذاء األلباب« بواسطة »التبرصة«) ١(

 .طبعة اإلفتاء السابعة) ٢/١٢٠ (»اقتضاء الرصاط املستقيم«) ٢(

، )٤٥٠(، وابـن حبـان )٥/١٥٩( الذي أخرجه أمحـد اإشارة إىل حديث أيب ذر الغفاري : صحيح) ٣(
، )٣٤٢٩ (»الـــشعب«ي يف ، والبيهقـــ)٧٧٣٩ (»األوســـط«، ويف )٢/١٥٦ (»الكبـــري«والطـــرباين يف 

 )].٢١٦٦ (»الصحيحة«[
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؛ فهـو باعتبـار مـن مل تتهـذب »احلق مر«وقوهلم (: قال الراغب األصفهاين
ُنفسه، ومل يزل مرضه َ. 

ٍفمـــن يـــك ذ فـــم مـــر مـــريض ِ ٍّ ُ ٍَ َ َ َُ َ ْ  

 

ـــزالال ـــاء ال ـــه امل ـــرا ب ـــد م ُّجي ََ َّ َُ ِ ِ ْ ِ
  

 

ًفأما من كمل فإنه يستطيب احلق وإن كان ثقيال، كام قال وجعلت قرة «: ×َُ
َّ، ومن أصلح خلقه وهذب نفسه فقد حاز أعظم املآلني»عيني يف الصالة َ ُ ُ(. 

: َّوبني الشاطبي أن احلق ثقيل باعتبار نسبته وإضافته إىل أهل األهواء فقـال
أن الـدخول حتـت تكـاليف الـرشيعة :  عـن التوبـة-يعني املبتدع-عده وسبب ب(

ٌّصعب عىل النفس، ألنه أمر خمالف للهوى، وصاد ٌ  عن سـبيل الـشهوات، فيثقـل ٌ
 .)ًعليها جدا، ألن احلق ثقيل، والنفس إنام تنشط بام يوافق هواها ال بام خيالفه

َ وتربية حتى تألف فمن مل تتهذب نفسه عىل قبول احلق، فهي حتتاج إىل رياضة
 .احلق وتنقاد له

والبرش ال ينتقل عن طباعه، وال يرتك ما ألفه من عاداتـه إال (: قال اخلطايب
 .)بالرياضة البليغة، واملعاجلة الشديدة
إن النفـوس إذا اعتـادت املعـصية فقـد ال (: وقال شيخ اإلسالم ابن تيميـة

ًتنفطم عنها انفطاما جيدا إال برتك ما يقا ً ال يبلـغ العبـد : رهبا من املبـاح، كـام قيـلُ
                                                       

 ).١٢٦ص (»الذريعة اىل مكارم الرشيعة«) ١(

 ).١/١٢٤ (»االعتصام«) ٢(

 ).١/٢١٨ (»ثأعالم احلدي«) ٣(

 ).٤/٦٨ (»الفتاوى الكربى«) ٤(
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ً، كـام أهنـا أحيانـا ال ًحقيقة التقوى حتى جيعل بينه وبني احلرام حاجزا من احلـالل
ترتك املعصية إال بتدريج ال برتكها مجلة، فهذا يقع تـارة، وهـذا يقـع تـارة، وهلـذا 

ء  ملن خـيش منـه النفـرة عـن الطاعـة؛ الرخـصة يف أشـياخيوجد يف سنة النبي 
يستغني هبا عن املحرم، وملن وثق بإيامنه وصربه النهي عن بعض مـا يـستحب لـه 

 .)ًتركه مبالغة يف فعل األفضل
: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية بعد أن ذكـر أنـواع العلـوم النافعـة والـضارة

ففي اإلدمان عىل معرفة ذلك تعتاد النفس العلم الصحيح، والقضايا الـصحيحة (
َّس املستقيم؛ فيكون يف ذلك تـصحيح الـذهن واإلدراك، وتعـود الصادقة، والقيا

 .)النفس أهنا تعلم احلق وتقوله، لتستعني بذلك عىل املعرفة التي هي فوق ذلك
ِّومن عالمات كرب املتعلم ِ ْ   ٍأنـك تـراه غـري مبـال بكـالم غـريه مـن خمالفيـه، : ِ

رعي سمعه إىل ُوربام تكلم أحدهم بحرضته فرتاه حارض اجلسد غائب القلب، ال ي
 .كالم خمالفه

ًأنه يرى أن عنده شيئا من العلوم ليس عنـد غـريه، : ِّومن عالمات كرب املتعلم
 .فيستغني بذلك عن االستزادة والتصحيح والتنقيح ملا عنده

ٌوهذا املتكرب ال شك أنه جاهل بحقيقة حالـه، ولعـل مـن أسـباب كـربه هـو 
 منه إليه، وهذا لو خـالط األكفـاء ُعكوف من ال علم عنده عليه، ومسارعة أجهل

 .َّلقدر نفسه حق قدرها
                                                       

 ).٩/١٢٨ (»جمموع الفتاوى«) ١(



 

 ٧٨٩ الدعوة إىل اهللا ومعرفة الصوارف عن احلق: الباب احلادي عرش

علـو اليـد، : وللكرب أسباب، فمن أقوى أسـبابه(: قال أبو احلسن املاوردي
 .)ونفوذ األمر، وقلة خمالطة األكفاء

 
احلسد هو الباعث عىل أول معصية؛ فقد حسد إبليس آدم للمرتبة التي بلغهـا 

َّ؛ حيث اصطفاه اهللا خلالفة األرض، وعلمه سبحانه األسامء والفضيلة التي أدركها
 .كلها، وأمر مالئكته بالسجود له، فحمل ذلك إبليس عىل اخلروج عن طاعة اهللا

، خهو الذي محل اليهود عىل الكفر باهللا، وجحد نبوة نبينـا حممـد : واحلسد
ِّثون األميـني ِّ، وكانوا حيدخ، عندهم بشارة بنبينا حممد -أهل كتاب-فإن اليهود 

ً علموا أنه رسول اهللا حقا وصدقا، -×-من العرب بقرب خروجه، فلام خرج  ً
ٌورأوا دالئل نبوته ظاهرة ال يمرتون يف ذلك، كام ال يمرتي أحد منهم يف ابنـه أنـه 

ي ، ولكن الـذ]١٤٦:البقرة[! " # $ % & ' )ًابنه ونطفته يقينا، 
 .ًمحلهم عىل تكذيبه والكفر به هو أنه مل يكن من جنسهم، وإنام كان عربيا

؛ فكيـف ال -الذي هو أعظم الذنوب-وإذا كان احلسد حيمل عىل الكفر باهللا 
 !حيمل عىل ما هو دونه؟

وواجب عىل العبد أن حيرتز من احلسد غاية االحرتاز، ويتقيـه غايـة الوقايـة، 
 . ومركوز يف النفوسويطهر باطنه منه؛ ألنه كامن

                                                       
 ).٦١-٦٠ص (»درر السلوك«) ١(



 

 ٧٩٠ الدعوة إىل اهللا ومعرفة الصوارف عن احلق: الباب احلادي عرش

احلـسد، (: قال العالمة عبد الرمحن املعلمـي يف بيـان حقيقـة تـأثري احلـسد
َّوذلك إذا كان غريه هو الذي بـني احلـق، فـريى أن اعرتافـه بـذلك احلـق يكـون 
ِّاعرتافا لذلك املبني بالفضل والعلم واإلصابة، فيعظم ذاك يف عيون الناس، ولعله  ً

ك لتجد من املنتسبني إىل العلم من حيرص عـىل ختطئـة غـريه ٌيتبعه كثري منهم، وإن
ّمن العلامء ولو بالباطل، حسدا منه هلم، وحماولة حلط منزلتهم عند الناس ً ً(. 

ٍاألكفـاء مـن كـل نمـط (: ًوغالبا ما يقع التحاسد بني األقـران، وكـام قيـل
َيتباغون ْ َ(. 

ان، ما ال يقع إذا كان املـديل ُولذلك يقع من رد احلق إذا كان املديل به من األقر
 .به شيخه أو من هو فوقه

وأكثر ما يوجد احلسد بني األقران، أو من تقارب (: قال أبو حاتم ابن حبان
الشكل، ألن الكتبة ال حيسدها إىل الكتبة، كام أن احلجبـة ال حيـسدها إىل احلجبـة، 

ُ يبغـضه عليهـا، أو ولن يبلغ املرء مرتبة من مراتب هذه الدنيا إال وجـد فيهـا مـن ُ
 .)حيسده فيها، واحلاسد خصم معاند

مـا يقـع مـن : ومن األسباب املانعـة مـن اإلنـصاف(: : وقال الشوكاين
املنافسة بني املتقاربني يف الفضائل أو يف الرئاسة الدينية أو الدنيويـة، فإنـه إذا نفـخ 

                                                       
 ).٢/١٩٥ (»التنكيل«) ١(

 ).٤٦٢ص (»كرساج امللو«) ٢(

 ).١٣٦ص (»روضة العقالء«) ٣(
 ).٩٢-٩١ص (»أدب الطلب ومنتهى األرب«) ٤(



 

 ٧٩١ الدعوة إىل اهللا ومعرفة الصوارف عن احلق: الباب احلادي عرش

َّالشيطان يف أنفهام وترقت املنافسة بلغت إىل حد حيمل كل واح د منهام عىل أن يـرد َ
ًما جاء به اآلخر إذا متكن من ذلك، وإن كان صحيحا جاريا عىل منهج الصواب ً. 

وقد رأينا وسمعنا من هذا القبيل عجائب صنع فيها مجاعـة مـن أهـل العلـم 
صنيع أهل الطاغوت، وردوا مـا جـاء بـه بعـضهم مـن احلـق، وقـابلوه باجلـدال 

 .)الباطل، واملراء القاتل
واخلالصة أن احلسد خلق (: : ا العالمة حممد الصالح العثيمنيوقال والدن

ذميم، ومع األسف إنه أكثر ما يوجد بني العلامء وطلبة العلـم، يوجـد بـني التجـار 
بعضهم البعض، وكل ذوي مهنة حيسد من شاركه فيها، لكن مع األسـف أنـه بـني 

جدر أن يكون أهل العلـم واألالعلامء أشد وبني طلبة العلم أشد، مع أنه كان األوىل 
 .) وأقرب الناس إىل كامل األخالق،والدعاة إىل اهللا أبعد الناس عن احلسد

 
ًال شك أن الرجل إذا كان متحزبا، ومندرجا حتت لواء التنظيم واحلزب، فإنه  ً
ُيعمل ضمن ضوابط وأطر احلزب، وهذه الضوابط ال شك أنه تقيد العـضو فيهـا  ِّ ُ

 كثري من باطل احلزب وأخطائه إذا ظهر له بطالهنا، وأقـل أحوالـه من التحرر من
ًالسكوت مراعاة لتوهم مـصلحة احلـزب، والتـي ربـام تـوهم أهنـا متالزمـة مـع 

 .مصلحة اإلسالم

                                                       
 .مجع فهد بن نارص السليامن) ٧٤ص (»كتاب العلم«) ١(



 

 ٧٩٢ الدعوة إىل اهللا ومعرفة الصوارف عن احلق: الباب احلادي عرش

  ٍوحصل تطرف وغلو شديد لدى كثـري مـن قيـادات األحـزاب والتنظـيامت
ًيف تعــاملهم مــع املنكــر لبــاطلهم، بحيــث يــرون فعلــه خروجــا  ِ ِ ْ   ! عــىل اجلامعــةُ

وذلك النحرافهم يف مفهوم اجلامعة، حيث يرى هؤالء احلزبيـون أن حـزهبم هـو 
 .مجاعة املسلمني

ًوسبب هذه السلبية يف التعامل مع باطل احلزب، ترى احلزب ماضيا يف بعـده 
ًعن السنة، وما يزيده الوقت إال إرصارا عىل ما هو عليه، وأما السني املتحـرر مـن 

تنظيامت، الذي يعلم ويفقه معنى اجلامعة بمفهوم الـسلف ومـن رق األحزاب وال
ًجتب طاعته رشعا، فام أسهل األمر عنده، وما أيرس قبول احلق لديـه، يعلـم احلـق 

، يـستمع القـول -عز وجل-فينقاد له، ال خيضع ملؤثرات األحزاب بل يراقب اهللا 
 .فيتبع أحسنه

صح هللا ولرسـوله، حتـى ال زبيون أجهزوا عىل قاعدة إنكـار املنكـر والنـواحل
يتفرق مجع احلزب وال يتشتت شـمله، وبـسبب هـذه الـشبهة اجتمـع يف احلـزب 

 .ٌالواحد خليط من العقائد واملناهج مع مضادة بعضها لبعض
خـوف : لة أسباب عدم االنقيـاد للحـق واخلـضوع لـهوذكر ابن قتيبة من مج

، ويتقدم بني يديه من تفرق احلزب، وانفراط عقد نظامه، فيؤخر قول اهللا ورسوله
 .أجل احلزب

  ًأيـضا تـشتيت مجـع وانقطـاع ) قبـول نـصحيته: يعنـي(ويف ذلـك (: فقال
نظام واختالف إخوان عقـدهتم لـه النحلـة، والنفـوس ال تطيـب بـذلك إال مـن 

 .)عصمه اهللا ونجاه
                                                       

 ).٢١ص (»االختالف يف اللفظ والرد عىل اجلهمية«) ١(



 

 ٧٩٣ الدعوة إىل اهللا ومعرفة الصوارف عن احلق: الباب احلادي عرش

وهذا يبتىل به كثري مـن املنتـسبني إىل طائفـة (: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
َّة يف العلم، أو الدين من املتفقهة، أو املتصوفة، أو غريهم، أو إىل رئيس معظم معين

ً، فإهنم ال يقبلون مـن الـدين رأيـا وروايـة إال مـا خعندهم يف الدين غري النبي 
جاءت به طائفتهم، ثم إهنم ال يعلمون ما توجبه طائفتهم، مـع أن ديـن اإلسـالم 

، مـن غـري تعيـني شـخص أو طائفـة غـري ًرواية ورأيـا: ًيوجب اتباع احلق مطلقا
 .)خالرسول 

: : َّوقد تكلم العلامء يف أثر احلزبية يف الصد عـن احلـق، قـال ابـن القـيم
ٌفأمر سبحانه بالقيام بالقسط وهو العدل، وهذا أمر بالقيام بـه يف حـق كـل أحـد «

هب، إذ ًعدوا كان أو وليا، وأحق ما قام له العبد بالقـسط األقـوال واآلراء واملـذا
هي متعلقة بأمر اهللا وخربه، فالقيام فيها باهلوى والعصبية مضاد ألمـر اهللا، منـاف 
ملا بعث به رسله، والقيام فيها بالقسط وظيفة خلفاء الرسول يف أمته، وأمنائه بـني 
أتباعه، وال يستحق اسم األمانـة إال مـن قـام فيهـا بالعـدل املحـض، نـصيحة هللا 

ًأولئك هم الوارثون حقا، ال من جيعل أصحابه ونحلته ولكتابه ولرسوله ولعباده، 
ًومذهبه عيارا عىل احلق وميزانا له، يعادي مـن خالفـه ويـوايل مـن وافقـه ملجـرد  ً

 .موافقته وخمالفته
فأين هذا من القيام بالقسط الذي فرضه اهللا عىل كل أحد؟ وهو يف هذا الباب 

ًأعظم فرضا، وأكرب جوابا ً(. 

                                                       
 .ط) ١/٨٦ (»اقتضاء الرصاط املستقيم«) ١(
 ).٣٤ص (»الرسالة التبوكية«) ٢(



 

 ٧٩٤ الدعوة إىل اهللا ومعرفة الصوارف عن احلق: الباب احلادي عرش

جيب عىل طالـب العلـم أن (: :  حممد الصالح العثيمنيوقال والدنا العالمة
ّيتخىل عن الطائفية واحلزبية  بحيث يعقد الوالء والرباء عىل طائفة معينة أو عىل حزب ّ

ًالسلف الـصالح ليـسوا أحزابـا بـل هـم معني، فهذا ال شك خالف منهج السلف، 
̈ © ª » :حزب واحد، ينضوون حتت قول اهللا عز وجل  .]٧٨:احلج[§ 

ّفال حزبية وال تعدد وال مواالة وال معاداة إال عىل حسب مـا جـاء يف الكتـاب 
ً، فمن الناس مثال من يتحزب إىل طائفة معينة، يقرر منهجها ويستدل عليه والسنة

ِّباألدلة التي قد تكون دليال عليه وقد تكون دليال له، وحيامي دوهنا، ويـضلل مـن  ً ً
! ّمن ليس معي فهو عيل: سواه، حتى وإن كانوا أقرب إىل احلق منها، ويأخذ بمبدأ

ًوهذا مبدأ خبيث، ألن هناك وسطا بني أن يكون لك أو عليك، وإذا كـان عليـك 
ًانرص أخاك ظاملا «:  قالخباحلق، فليكن عليك وهو يف احلقيقة معك، ألن النبي 

 .)ونرص الظامل أن متنعه من الظلم، فال حزبية يف اإلسالم. »ًأو مظلوما
ُويف احلزبية بعـث حـرب الكلمـة، (: وقال العالمة بكر بن عبد اهللا أبو زيد

 .بنصب عوامل االنتصار والرتجيح ألصول كل حزب ورد ما خيالفه
قولنا صواب ال حيتمل اخلطأ، وقول غرينـا «: وىلفعقد العصبية من سريهتا األ

يأيت اليوم يف مسالخ آخر، فخذ ما شـئت مـن الوضـع يف ! »خطأ حيتمل الصواب
                                                       

 ).٨١ص (»علمكتاب ال«) ١(

 ).٢٤٤٣(أخرجه البخاري : صحيح) ٢(

 ).١٤٧ص (»حكم االنتامء اىل الفرق واألحزاب واجلامعات اإلسالمية«) ٣(



 

 ٧٩٥ الدعوة إىل اهللا ومعرفة الصوارف عن احلق: الباب احلادي عرش

ِّاستعامل النصوص بيل أعناقها عن داللتها إىل التـدليل هبـا عـىل واقـع احلـزب َ ...
وهكذا من جهود التأييـد وتـشييد األدلـة، والبحـث عـن الـسنة لواقـع احلـزب 

عة فيه، والرد عىل املخالف، فالدين دين هذا احلزب وتلك اجلامعـة، وهـذا واجلام
 !!لواقع احلزب ومجاعته: أي) الدين للواقع(استخدام لكلمة 

ُّالكتاب والـسنة، فيقـر : واحلق السوي أن الدين للواقع املوزون بميزان الرشع ُ
ُما يقر، وينفي ما ينفي، ال يف قالب احلزب بام رسم له من  َ َ ُّ حدود وأطر يأباها ميزان ُ

 .)الرشع ومنهاج النبوة
وملا ظهر أمر احلزبية واحلزبيني، والذي طاملـا سـعوا يف كتامنـه عمـن ال يقبلـه 
ِّحتى ال يفسد تنظيمهم، نراهم بعد ذلك يرقعون حلزبيتهم بدعوى أن من حيـارب  َ ُ

ٌوينكر احلزبية هو يف حقيقة األمر متحزب ذو مجاعة ّ. 
 التفاف مفضوح، وحتايل مكشوف، فـأين مـن اجتمـع عـىل وال شك أن هذا

ًمن غري تواطؤ؛ وإنام اتباعا للكتاب والسنة، كـام هـي طريقـة أهـل الـسنة -احلق  ٍ
َّ مـن أولئـك الـذين أنـشأوا حزبـا ونـصبوا -قاطبة؛ يف مشارق األرض ومغارهبا ً
ة،  والـوالء والـسمع والطاعـ-)أو العهـد(-ًألنفسهم أمريا، وطلبـوا لـه البيعـة 

والتزموا أصول احلزب ولـو كانـت خمالفـة للكتـاب والـسنة، وصـاروا يوالـون 
 .ويعادون عىل احلزب

                                                       
 .وغريها من العبارات! حزب مكافحة األحزاب: وهلذا أطلقوا عىل أهل السنة) ١(



 

 ٧٩٦ الدعوة إىل اهللا ومعرفة الصوارف عن احلق: الباب احلادي عرش

 مل -وهللا احلمد-أن هذه األمة : واملقصود هنا(: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
ُّيزل فيها من يتفطن ملا يف كالم أهل الباطل من الباطل، ويرده َّ. 

ً قبول احلق ورد الباطل رأيا ورواية، من غري وهم ملا هداهم اهللا به يتوافقون يف
 .)ٍتشاعر وال تواطؤ

وقد رأينا من ينكر أن تنظيمه له إمام وأمري وبيعة وعهد وينسب من قال ذلك 
ُإىل الفرية والبهتان، فلام اختلف مع قومه أخذ يعريهم بذلك ّ ُ ِ. 

 
ًيعلمه إما هتاونا وكسال، أو بخال به أن قد يرتك العبد تبليغ احلق والعلم الذي  ً ً

 .خيرج إىل غريه، وهذا أشنع وأقبح من األول، وهو خلق اليهود املغضوب عليهم
» ¬ ® ¯ : وعاب اهللا عليهم البخـل بـالعلم بقولـه سـبحانه

¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °]٣٧:النساء[. 
فوصفهم بالبخل الذي هـو البخـل بـالعلم (: بن تيميةقال شيخ اإلسالم ا

 .)والبخل باملال، وإن كان السياق يدل عىل أن البخل بالعلم هو املقصود األكرب
 فإنـه -ًفضال عن أن فاعله تلحقه املالمة واإلثـم-وإمساك العلم وترك أدائه 

 .سبب حلرمان بركة العلم واالنتفاع به وذهابه ونسيانه

                                                       
 ).٣٣٩ص (»الرد عىل املنطقيني«) ١(

 ).٧ص (»اقتضاء الرصاط املستقيم«) ٢(
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إمـا أن يمـوت : ُمـن بخـل بـالعلم ابـتيل بـثالث(:  بن املبـاركقال عبد اهللا
 .)ًفيذهب علمه، أو ينساه، أو يتبع سلطانا

ِّفإن من خزن علمه ومل ينرشه ومل يعلمه؛ ابتاله اهللا بنـسيانه (: وقال ابن القيم ُ
 .)ًوذهابه منه؛ جزاء من جنس عمله؛ وهذا أمر يشهد به احلس والوجود

ًذر العارف باحلق أن يكتمه ولو هتاونـا وتكاسـال؛ فيبـتىل فمن أجل هذا فليح ً
باحلرمان من تصور احلق، ومعرفته واالهتداء إليه يف سائر األمور؛ وذلـك ألنـه مل 
ُّينتفع باحلق، والذي من أعظم ثمراتـه بثـه وإشـاعته يف النـاس نـرصة لـدين اهللا، 

ًوإعالء للحق، وإزهاقا للباطل، وشفقة عىل العباد أن يضل  .وا عنهً
كام أن هدايته للغري وتعليمه ونصحه يفتح له باب اهلدايـة؛ (: قال ابن القيم

فإن اجلزاء من جنس العمل، فكلام هدى غريه وعلمـه هـداه اهللا وعلمـه، فيـصري 
ًهاديا مهديا، كام يف دعاء رسول اهللا  اللهم زينا «: - الذي رواه الرتمذي وغريهخً

ًلام ألوليائك، حربا ِ وال مضلني؛ سمهتدين غري ضالنيبزينة اإليامن، واجعلنا هداة  ً
 .»ألعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك

                                                       
 ).٧٢٧رقم  (»جلامع ألخالق الراوي وآداب السامعا«) ١(

 ).١/١٧٢ (»مفتاح دار السعادة«) ٢(

 .أسامة حممد عبد العظيم.د: تعليق) ١٢-١١ص (»رسالة إىل كل مسلم«) ٣(
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، ال شك أن النـشأة هلـا تـأثري كبـري يف صـياغة شخـصية اإلنـسان، وعقيدتـه

ًوأخالقه، فغالبا ما يقبل اإلنسان ما عليه أهل بلده من عقائد وأخـالق وعـادات، 
ًويتأثر بام عليه قومه، والناس كأرساب طري يتبع بعضهم بعضا، ويرى الـبعض أن 
ًاخلروج مما عليه قومه ضاللة وغواية، وربام مل يفكر يومـا يف النظـر والبحـث فـيام 

 .عليه غري أهل بلده
ة سبأ مع ما كان معها مـن العقـل والـرأي كيـف كانـت تعبـد وانظر إىل ملك

فذكر اهللا أن النشأة هي التي محلتها عىل ركوب أضل الضالل الـذي ال ! الشمس؟
Ë Ê É È : يلتبس ضالله عىل صاحب عقل رصيح وفطرة سوية، قال تعـاىل

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì]النمل[. 
العقائـد التـي نـشأت عليهـا، : أي(: قال العالمـة عبـد الـرمحن الـسعدي

َواملذاهب الفاسدة تسيطر عىل عقل العاقل، وتذهب لب اللبيب حتى يقـيض َّ  لـه َُ
 .)ُّمن األسباب املباركة ما يبني له احلق، ويمن عليه باتباعه

قـد تقـوى حتـى مانع اإللف والعادة واملنشأ؛ فإن العادة (: وقال ابن القيم
هي طبيعة ثانية، فريبى الرجل عىل املقالة وينـشأ : تغلب حكم الطبيعة؛ وهلذا قيل

ًعليها صغريا، فيرتبى قلبه ونفسه عليها كام يرتبى حلمه وعظمه عىل الغذاء املعتاد، 
                                                       

 ).١٩٤ص (»تيسري اللطيف املنان يف خالصة تفسري القرآن«) ١(

 ).١/٩٨ (»مفتاح دار السعادة«) ٢(



 

 ٧٩٩ الدعوة إىل اهللا ومعرفة الصوارف عن احلق: الباب احلادي عرش

ًوال يعقل نفسه إال عليها، ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد إزالتها وإخراجها مـن  ً
ن موضعها، فيعرس عليـه االنتقـال ويـصعب عليـه الـزوال، وهـذا قلبه وأن يسك

السبب وإن كان أضعف األسباب معنى؛ فهو أغلبها عىل األمم وأرباب املقـاالت 
 إال ما عـسى أن يـشذ إال عـادة ومربـى -بل مجيعهم-ِّوالنحل؛ ليس مع أكثرهم 

ُتربى عليه طفال ال يعرف غريها، وال حيسن به ً. 
غالب عـىل أكثـر النـاس، فاالنتقـال عنـه كاالنتقـال عـن فدين العوائد هو ال

ًالطبيعة إىل طبيعة ثانية، فصلوات اهللا وسالمه عىل أنبيائه ورسـله خـصوصا عـىل 
ّ، كيـف غـريوا عوائـد األمـم الباطلـة ونقلـوهم إىل خخامتهم وأفضلهم حممد 

اإليامن حتى اسـتحدثوا بـه طبيعـة ثانيـة، خرجـوا هبـا عـىل عـاداهتم وطبيعـتهم 
ول نقل رجل واحد عن دينـه اّلفاسدة، وال يعلم مشقة هذا عىل النفوس إال من زا

 .)ومقالته إىل احلق
وإن شــئت أن تقــف عــىل حقيقــة تــأثري النــشأة يف صــياغة عقيــدة اإلنــسان، 

قال رسول اهللا : ؛ قالاوأخالقه، وهويته، وشخصيته؛ فتدبر حديث أيب هريرة 
 . »، أو يمجسانهه هيودانه، أو ينرصانهكل مولود يولد عىل الفطرة؛ فأبوا«: خ

 التـي -القلـب: يعنـي-ُفأما لو ترك وحالـه (: ُقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
ًفطر عليها فارغا عن كل ذكر، خاليا عن كل فكر؛ فقد كان يقبـل العلـم الـذي ال  ً ُ

                                                       
 ).٢٦٥٨(، ومسلم )١٣٨٥(أخرجه البخاري : صحيح) ١(

 ).٣١٤، ٩/٣١٣ (»جمموع الفتاوى«) ٢(



 

 ٨٠٠ الدعوة إىل اهللا ومعرفة الصوارف عن احلق: الباب احلادي عرش

رى احلق الذي ال ريب فيه، فيؤمن بربه وينيب إليه؛ فإن كـل مولـود جهل فيه، وي
يولد عىل الفطرة فأبواه هيودانه، أو ينرصانه، أو يمجسانه؛ كام تنتج البهيمـة هبيمـة 
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َّفالناشئ يف دولة ينشأ عىل ما يتظهر به أهلها، وجيد عليهـا (: وقال الشوكاين
سلفه فيظنه الدين احلق واملذهب العدل، ثم ال جيد من يرشده إىل خالفـه إن كـان 
ّقد تظهر أهله بيشء من البدع وعملوا عىل خالف احلق؛ ألن الناس إما عامة وهم 

وا عليها ووجدوها بني ظهرانيهم إنام هـي الـدين يعتقدون يف تلك البدع التي نشأ
 .)ِّاحلق والسنة القويمة والنحلة الصحيحة

ال ريـب أن اإلنـسان ينـشأ عـىل ديـن واعتقـاد : وهلذا قيل(: وقال املعلمي
ومذهب وآراء يتلقاها من مربيه ومعلمه، ويتبع فيها أسالفه وأشياخه الذين متتلئ 

ق ما هم عليه، وبذم خمـالفيهم وثلـبهم، وتأكيـد مسامعه بإطرائهم، وتأكيد أن احل
أهنم عىل الضاللة، فيمتلئ قلبه بتعظيم أسالفه، وبغـض خمـالفيهم، فيكـون رأيـه 
وهواه متعاضدين عىل اتباع أسالفه وخمالفة خمالفيهم، ويتأكد ذلك بأنـه يـرى أنـه 
إن خالف ما نشأ عليه رماه أهلـه وأصـحابه بـالكفر والـضالل، وهجـروه وآذوه 

 .)وضيقوا عليه عيشته
                                                       

 ).٤١ص (»أدب الطلب ومنتهى األرب«) ١(

 ).٢/٢٠٣ (»التنكيل«) ٢(
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ويزداد صارف النشأة قوة يف الصد عـن احلـق بطـول املكـث ومـرور األيـام 
ًوتقادم الزمان، وقد نبه الشارع إىل هذا، كـام يف حـديث سـمرة مرفوعـا اقتلـوا «: ّ

 .»شيوخ املرشكني واستبقوا رشخهم
 .)الشيخ ال يكاد يسلم، والشاب أقرب إىل اإلسالم(: قال اإلمام أمحد

: وقال العالمـة عبـد الـرمحن الـسعدي لـصاحبه الـذي جانـب الـصواب
ًنشوؤك عىل هذا القول، واعتقادك إياه اعتقادا رسخ فيه، واالعتقـاد الراسـخ يف (

ً ال يزيله إال علم قوي وبراهني جلية إن صـادفت إنـصافا -ولو كان خطأ-القول 
 .)م تعصب، وإال فالوعد

ًومن مارس مذهبا من املـذاهب برهـة (: وقال العالمة عبد الرمحن املعلمي
 .)من الزمان ونشأ عليه؛ فإنه جيزم بصحته وبطالن ما خيالفه

هـو أن النـاس يتفـاوتون يف االنقيـاد لـداعي النـشأة : ومما ينبغي التنبيه عليه
منعه مانع النشأة مـن الرحلـة إىل  مل ياواإللف والعادة، فهذا سلامن الفاريس 

 .خارج بلده، وسامع خالف قول ودين أهل بلده
                                                       

 ].»املوسوعة احلديثية«[، )٥/٢٠(، وأمحد )٢٦٧٠(أخرجه أبو داود : ضعيف) ١(

 ).٨/٤٧٧ (»املغني«) ٢(

: ، قـال]الكهـف[) ¨ © ª » ¬ ® ¯(: اىلقال ابن كثري يف تفسريه لسورة الكهف عنـد قولـه تعـ) ٣(
فذكر تعاىل أهنم فتية وهم الشباب، وهم أقبل للحـق، وأهـدى للـسبيل مـن الـشيوخ الـذين قـد عتـوا (

ً شـبابا، وأمـا املـشايخ مـن خُوانغمسوا يف دين الباطل، وهلذا كان أكثر املستجيبني هللا تعـاىل ولرسـوله 
 ].١٣ سورة الكهف اآلية »تفسري ابن كثري« [»م إال القليلقريش فعامتهم بقوا عىل دينهم ومل يسلم منه

 ).٣٧ص (»املناظرات الفقهية«) ٤(

 ).٢/٢٣٢ (»التنكيل«) ٥(
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ًوالناس متفاوتون جدا يف االنقياد للدواعي، أو املوانـع، (: : قال املعلمي
: فإين أعرف من األغنياء الوجهاء من يساوم بالسلعة اخلفيفة، فيقـول لـه الـدكاين

احب ذاك الـدكان يبيعهـا بقرشـني؛  إن صـ-ًكاذبـا-ثمنها ثالثة قروش، فيقـول 
َّيكذب هذه الكذبة طمعا يف أن يغر الدكاين فيعطيـه إياهـا بقرشـني مـع علمـه أن  ُ َ ً
كذبه قد ينكشف عن قرب، بـل إذا نجـح فأخـذها بقرشـني، قـد يـذهب فيخـرب 

وأعرف من املقلـني مـن ال تـسمح لـه نفـسه بمثـل هـذا . ًبالقصة ممتدحا بكذبته
 .)صل به عىل مقدار كبريالكذب، ولو ظن أنه يتح

هـو أن النـشأة واإللـف والعـادة سـبب وليـست : ومما ينبغي التنبيه عليه هنا
ًعذرا، فال جيوز ألحد أن جيعل تقليد اآلباء عذرا، وإال كان كأهل اجلاهلية ً. 

وأكثـر النـاس إنـام التزمـوا املـذاهب؛ بـل (: قال شيخ اإلسالم ابن تيميـة
، أو سـيده، أو أهـل  فإن اإلنسان ينشأ عىل دين أبيـهاألديان بحكم ما تبني هلم،

بلده، كام يتبع الطفل يف الدين أبويه وسادته، وأهل بلده، ثم إذا بلغ الرجل فعليـه 
اتبعـوا مـا : أن يلتزم طاعة اهللا ورسوله، حيث كانت، وال يكون ممن إذا قيـل هلـم

ن عـدل عـن اتبـاع الكتـاب بل نتيع ما ألفينا عليه آباءنا، فكل مـ: أنزل اهللا، قالوا
                                                       

 ).٢٨٤ص (»األنوار الكاشفة«) ١(

 ).٩٨-٥/٩٧ (»الفتاوى الكربى«) ٢(

 :قال الشاعر) ٣(
ــــا ــــان فين ــــئ الفتي ــــشأ ناش ِوين ُ  
ـــن ـــى ولك ـــى بحج ـــام دان الفت ًف َ  

 

َعــــىل مــــا كــــان عــــود َّ ــــوهَ   ُه أب
َيعــــــوده التــــــدين أقربــــــوه َ ُّ ُ ُ ِّ َ ُ  

 
 



 

 ٨٠٣ الدعوة إىل اهللا ومعرفة الصوارف عن احلق: الباب احلادي عرش

والسنة، وطاعة اهللا ورسوله إىل عادته وعادة أبيه وقومه فهـو مـن أهـل اجلاهليـة 
 .)املستحقني للوعيد

 
r q p : ال شك أن حب الشهوات مركوز يف الطباع البرشية، قال تعاىل
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والنفس البد أن تأخذ حظهـا مـن الـشهوات املـأذون فيهـا مـن مطعـوم، أو 
 .منكوح، أو ملبوس، وغريه عىل وجه االعتدال

 .»ًوإن جلسدك عليك حقا«: خقال 
 يف مداومـة ب -ًمعلقا عىل حديث عبد اهللا بن عمـرو-قال شيخ اإلسالم 

ُ أن املداومة عىل هذا العمل تغري البـدن والـنفس، خَّفبني له (: الصيام والقيام
 .)ومتنع من فعل ما هو آجر من ذلك؛ من القيام حلق النفس واألهل والزوج

بيه عىل حـق األهـل بـالوطء وهذا احلديث قد مجع التن( :: قال الشاطبي
واالستمتاع، وما يرجع إليـه، والـضيف باخلدمـة والتـأنيس واملؤاكلـة وغريهـا، 
والولد بالقيام عليهم باالكتساب واخلدمة، والنفس برتك إدخال املشقات عليهـا، 

                                                       
 ).١١٥٩(، ومسلم )٦١٣٤(أخرجه البخاري : صحيح) ١(
 ).٢/١٣٨ (»الفتاوى الكربى«) ٢(

 ).١/٣٠٢ (»االعتصام«) ٣(
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وحق الرب سبحانه بجميع ما تقدم، وبوظائف أخرى، فرائض ونوافـل آكـد ممـا 
 .هو فيه

ًكل ذي حق حقه، وإذا التزم اإلنـسان أمـرا مـن األمـور والواجب أن يعطى 
املندوبة، أو أمرين أو ثالثة، فقد يصده ذلك عن القيام بغريها، أو عـن كاملـه عـىل 

 .)ًوجهه، فيكون ملوما
  ًوإذا أخذت الـنفس حظهـا ممـا تألفـه وحتبـه وهـو مـأذون فيـه رشعـا، فـإن 

  ّلـوراق أن اجلـامع ذلك يوجب صفاء الـذهن والقلـب، ولـذلك ذكـر أبـو بكـر ا
 .يصفي القلب

وإذا مل حيصل للنفس حظها من تلك املباحـات، فإهنـا تتفـسخ عـن التكـاليف، 
 .ويتشوش قلب صاحبها يف طلب ما فاته من شهواهتا وحتصيلها واحلرسة من فواهتا

ًكان شبيب بن شيبة رجال رشيفا يفزع إليه أهـل البـرصة يف (: قال األصمعي ً
ًو يف كل يوم ويركب، فإذا أراد أن يغدو أكل من الطعام شيئا حوائجهم، فكان يغد

أجـل، أطفـئ بـه : إنك تباكر الغداء، فقال: قد عرفه، فنال منه، ثم ركب، فقيل له
ُفورة جوعي، وأقطع به خلوف فمي، وأبلغ به يف قضاء حوائجي، فـإين وجـدت 

ملـه ذلـك خالء اجلوف وشهوة الطعام يقطعان احلكيم عن بلوغه يف حاجته، وحي
ِعىل التقصري فيام به إليه احلاجة، وإين رأيت النهم ال مروءة له، ورأيـت اجلـوع داء  َّ

 .)ُمن الداء، فخذ من الطعام ما يذهب عنك النهم، وتداوي به من داء اجلوع
                                                       

 ).٩/٢٦٩ (»اإلعالم بفوائد عمدة األحكام«) ١(

 ).١٢/٣٦٦ (»هتذيب الكامل«) ٢(
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 قد جيـر األسـقام -كام يفعله جهلة الصوفية-واملبالغة يف التقلل من املباحات 
 .ن أداء التكاليفللبدن، ويضعفه بعد ذلك ع

ًأكره التقلـل مـن الطعـام، فـإن أقوامـا فعلـوه (: قال اإلمام أمحد بن حنبل
 .)فعجزوا عن الفرائض
وهذا صحيح؛ فإن املتقلل ال يزال يتقلل؛ إىل أن يعجز (: وقال ابن اجلوزي

عن مبارشة أهله وإعفافهم، وعن بذل القوى يف الكسب هلم، وعن فعل خـري قـد 
 .)كان يفعله

مـا مـأل «: خًوجاءت النصوص أيضا بذم جماوزة احلد يف الـشهوات، قـال 
 .»ًوعاء رشا من بطنهآدمي 

 .» واحد، والكافر يأكل يف سبعة أمعاءًىعَاملؤمن يأكل يف م«: خوقال 
ًواملراد أن املؤمن يأكل بأدب الرشع فيأكل يف معـى(: قال احلافظ ابن رجب ِ 

 .)واحد، والكافر يأكل بمقتىض الشهوة والرشه والنهم، فيأكل يف سبعة أمعاء
                                                       

 ).٢١ص (»صيد اخلاطر«) ١(

 ).٢٢ص (»صيد اخلاطر«) ٢(

، )٥٢١٣(، وابـن حبـان )٤/١٣٢(، وأمحـد )٣٣٤٩(، وابن ماجه )٢٣٨٠(أخرجه الرتمذي : صحيح)٣(
 )].٢٢٦٥ (»الصحيحة«[، )٢٠/٢٧٢ (»الكبري«والطرباين يف 

 ).٢٠٦١(، ومسلم )٥٣٩٣(أخرجه البخاري : صحيح) ٤(

 ).٢/٤٧٥ (»جامع العلوم واحلكم«) ٥(

ً معى)٦(  .مفرد أمعاء: ِ
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، إن الشبع يثقل البدن، ويقيس القلب، ويزيـل الفطنـة(: : وقال الشافعي
 .)وجيلب النوم، ويضعف صاحبه عن العبادة

ففضول املباح التي ال تعـني عـىل الطاعـة، (: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
عدمها خري من وجودها، إذا كان مع عدمها يشتغل بطاعة اهللا؛ فإهنا تكون شاغلة 

 .له عن ذلك
ِّوأما إذا قدر أهنا تشغله عام هو دوهنا؛ فهي خـري  لـه ممـا دوهنـا، وإن شـغله عـن ُ

 .)ًمعصية اهللا كانت رمحة يف حقه، وإن كان اشتغاله بطاعة اهللا خريا له من هذا وهذا
وإنام حيول بينه وبني احلق يف غالب احلـال؛ شـغله بغـريه مـن (: ًوقال أيضا

فتن الدنيا، ومطالب اجلسد، وشهوات النفس، فهو يف هذه احلال كالعني النـاظرة 
ه األرض ال يمكنها أن ترى مع ذلك اهلالل، أو هو يميل إليه فيـصده عـن إىل وج

 .)اتباع احلق، فيكون كالعني التي فيها قذى ال يمكنها رؤية األشياء
االعتدال؛ مع ترك ما هـو : ترك مجيع أو أكثر املباحات، بل املراد: فليس املراد
 .مدخل للحرام

و ترك مجيع املباحات؛ ألهنا مـن واتقاء الشبهة ليس ه(: : وقال الشوكاين
ًاحلالل املطلق، بل ترك ما كان منها مدخال للحرام ومدرجا لآلثام ً(. 

                                                       
 ).١٠٦ص (»شافعيمناقب ال«) ١(

 .حممد رشاد سامل.حتقيق د) ٢/٨٠ (»جامع الرسائل«) ٢(

 ).٩/٣١٤ (»جمموع الفتاوى«) ٣(

 ).٢٤ص (»كشف الشبهات عن املشتبهات«) ٤(
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أن األصل مأذون فيه، وإن القدر الزائد : فالنهي هنا عن الفضول، وهذا معناه
 .هو حمل موضوعنا، وأما التدين برتك املباحات؛ فهذا دين اجلاهلية

ومعلوم أن مبدأ هذا التحريم تـرك األمـور (: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 .)املباحة تدينا، وأصل هذا التدين هو من التشبه بالكفار، وإن مل يقصد التشبه هبم

إن اهللا «: خوفضول الكالم كذلك يصد عن احلق ويرصف عنه، قال النبـي 
 .»، وإضاعة املالقيل وقال، وكثرة السؤال: ًيكره ثالثا

كثـرة القيـل والقـال؛ فـإن ذلـك مـن (: قال العالمة عبد الرمحن السعدي
دواعي الكذب، وعدم التثبت، واعتقاد غري احلـق، ومـن أسـباب وقـوع الفـتن، 

 .وتنافر القلوب، ومن االشتغال باألمور الضارة عن األمور النافعة
 .)ك، إذا كانت رغبته يف القيل والقالوقل أن يسلم أحد من يشء من ذل

ولو ذهبنا نحيص فضول كالمنا بمعيار السلف لعلمنا حقيقة مـا نحـن عليـه 
 .وما ينبغي أن نصري إليه
أحـدثكم ! يـا ابـن أخـي: دخلنا عىل ابن سـوقة فقـال(: قال يعىل بن عبيد

 قـبلكم إن من كـان: بحديث لعله ينفعكم، فقد نفعني، قال لنا عطاء بن أيب رباح
                                                       

 ).١/٣٥٢ (»اقتضاء الرصاط املستقيم«) ١(

 .لفظ احلديث عنده: انظر) ١٧١٥(أخرجه مسلم : صحيح) ٢(

 ).رة األوقاف السعوديةوزا.ط-١٧١ص (»هبجة قلوب األبرار«) ٣(

معـامل يف طريـق «استفدته من الشيخ عبد العزيز السدحان من كتابه املاتع ) ٥/٨٦ (»سري أعالم النبالء«) ٤(
 ).٥٧ص (»اإلصالح
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ُّعدون فضول الكالم؛ ما عـدا كتـاب اهللا، أو أمـر بمعـروف، أو هنـي عـن َكانوا ي
 .امنكر، أو أن تنطق يف معيشتك التي ال بد منه

ًأتنكرون أن عليكم حافظني كراما كاتبني، عن اليمني وعن الشامل قعيـد، مـا 
 !يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد؟

 يشء التي أمىل صدر هناره وليس فيهأما يستحي أحدكم لو نرشت صحيفته ا
 !).من آخرته

فالواجب التوسط يف املباحات الذي حيصل معه صفاء الذهن واعتدال املـزاج 
 .وقوة الفهم وإقبال القلب

نيـة بـام ُفإن الشهوة للطعـام تثـور، فـإذا وقعـت الغ(: : قال ابن اجلوزي
ّيتناول كفت الشهوة، فالشهوة مريد ورائد، ونعم الباع ث هي عىل مصلحة البدن؛ ُ

غري أهنا إذا أفرطت وقع األذى، ومتى منعت ما تريد عىل اإلطالق مع األمن مـن 
فساد العاقبة عاد ذلك بفساد أحوال الـنفس، ووهـن اجلـسم، واخـتالف الـسقم 
الذي تتداعى به اجلملة، مثل أن يمنعها املاء عند اشـتداد العطـش، والغـذاء عنـد 

َّالشهوة، والنوم عند غلبته، حتـى إن املغـتم إذا مل يـرتوح اجلوع، واجلامع عند قوة 
 .)بالشكوى قتله الكمد

                                                       
 ).٤٦-٤٥ص (»صيد اخلاطر«) ١(
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إذا رأى الرجل كثرة القائلني بقول أو املنتحلني ملذهب فإن ذلـك حيملـه عـىل 

 .ًمتابعتهم؛ فإن الناس كأرساب طري يتبع بعضهم بعضا
ول خمالفهم، وذلك لتومهـه وكثرة أهل املذهب جتعل البعض يتوهم ضعف ق

 .امتناع اجتامع العقول الكثرية عىل قول ساقط ومذهب باطل
í ì ë ê : وهذه هي حجة أهل الضالل من قبل ومن بعد، قال فرعـون

ï î]طه[. 
فـاملؤمنون قليـل يف النـاس، والعلـامء قليـل يف املـؤمنني، (: قال ابن القـيم

لـو : يل يف العلامء، وإياك أن تغرت بام يغرت به اجلاهلون؛ فإهنم يقولـون قلوهؤالء
فـاعلم أن ! ًكان هؤالء عىل حق مل يكونوا أقل الناس عددا، والناس عىل خالفهـم

َّهؤالء هم الناس، ومن خالفهم فمشبهون بالناس ولـيس بنـاس، فـام النـاس إال 
 .)ًأهل احلق، وإن كانوا أقلهم عددا

 أحـدكم ْنِّطَوُأنا مع الناس، لي: ال يكن أحدكم إمعة؛ يقول(: قال ابن مسعود
 .)نفسه عىل أن يؤمن ولو كفر الناس

̄ :  األكثرين يف غري موضع؛ كقوله-سبحانه-وقد ذم   ® ¬ « ª ©

: ]يوسف[ ß Þ Ý Ü Û Ú Ù:، وقال]١١٦:األنعام[° ± ² ³́  
                                                       

 ).١/١٤٧ (»مفتاح دار السعادة«) ١(

 .الغرباء: أي): وهؤالء() ٢(

 .بنحوه) ١٥٣، ٩/١٥٢ (»برياملعجم الك«أخرجه الطرباين يف ) ٣(



 

 ٨١٠ الدعوة إىل اهللا ومعرفة الصوارف عن احلق: الباب احلادي عرش

É È Ç Æ Å]وقال]سبأ ، : « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

± ° ̄  .]٢٤:ص[¬ ® 
ًواملبطلون من أهل البدع يروجون ملذهبهم بدعوى األكثرية، هذا فضال عـن  ِّ

َّهم للواقع فيام يدعونه، كام تزعم الرافضة واألشاعرة أهنم أكثـر مغالطتهم وتكذيب
اعـه دون النظـر فيـه بأن احلـق ال يعـرف بكثـرة أت: املسلمني، والذي ال مرية فيـه

ً، والنصوص كثرية جدا ناطقة بأن الكثـرة يف ضـالل  عىل الكتاب والسنةهوعرض
، ]١١٦:اماألنعـ[© ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´: وباطل؛ كام قال سـبحانه

9 : ; : ، وقولــه]يوســف[ß Þ Ý Ü Û Ú Ù: وقولــه

 .]سبأ[É È Ç Æ Å :، وقوله]يوسف[> = < ? @
وتدبر كيف يأيت النبي يوم القيامـة ومعـه الـرهط، والنبـي ومعـه الـرجالن، 

 .والنبي وليس معه أحد
ومن العجب أن أهل البـدع يـستدلون عـىل (:  حممد املقديسقال املوفق أبو

كوهنم أهل احلق بكثرهتم، وكثرة أمواهلم، وجاههم، وظهورهم، ويستدلون عـىل 
ً دلـيال خبطالن السنة بقلة أهلها وغربتهم وضعفهم، فيجعلون ما جعله النبـي 

ا بقلـة أهـل  أخربنـخفإن النبي ! ًعىل احلق وعالمة عىل السنة، دليال عىل الباطل
احلق يف آخر الزمان وغربتهم، وظهور أهل البدع وكثرهتم، ولكنهم سلكوا سبيل 

 .)األمم يف استدالهلم عىل أنبيائهم بكثرة أمواهلم وأوالدهم، وضعف أهل احلق

                                                       
 ).٥٨-٥٧ص (»حكاية املناظرة يف القرآن«) ١(
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أيزيدون؟ قال أبو : خإن هرقل ملا سأل أبا سفيان عن اتباع النبي : فإن قلت
 .يامنوكذلك اإل: نعم، فقال هرقل: سفيان

 :ًفجعلت الكثرة معيارا عىل صحة النبوة، فاجلواب من وجهني
 أن هذا مل يؤخذ لوحده، بل كان بعد أن استدل بسائر األمـور عـىل صـحة -١

 .خنبوة نبينا حممد 
فعددهم كان يف زيـادة ولـيس ) أكثر اخللق(ومل يكن ) يزيدون( أن اجلواب -٢

اخللـق قليـل، وهـذا املفهـوم يف نقصان، وجمموع الزيادة بالنسبة إىل سائر 
 .»ًبدأ اإلسالم غريبا«: خمطابق ملنطوق قول النبي 

ًولئن كانت هذه الدعوة الشعوبية جورا (: قال العالمة بكر بن عبد اهللا أبو زيد
: عن طريق القصد والصواب، فإنه أشد منها يف البعد عن الصواب دعوى األشاعرة

 :وهي دعوى يكذهبا الواقع ألمور! »)أشاعرة(ألكثرية من املسلمني أن ا«
 فمـن بعـدهم كـان ي إن أهل القرون الثالثة املفـضلة مـن الـصحابة -١

ُاعتقادهم يمثل أنوار الكتاب والسنة بام عرف بعد باسم  ّ ، »عقيدة الـسلف«ُ
َّسوى ما ذر قرنه من أفراد املبتدعة الذين كـارسهم الـسلف، وهزمـوهم، 

 ).هذه ثالثة قرونف(

                                                       
 ). ١٤٥(أخرجه مسلم : صحيح) ١(

 ).١٢٢-١٢١ص (»التعامل«) ٢(
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 إن عامة املسلمني يمثلون األكثر يف كل قـرن بعـد، واملـسلمون عـىل ديـن -٢
، ومـا يكـون )عقيـدة الـسلف(الفطرة، فكل مولود من املسلمني هو عىل 

 .)ًأشعريا منهم إال من اجتالته مدرستهم
وإياك أن تضعف وتفرت عن اعتقاد احلق والتزامه لكثرة املخـالفني واملنـاوئني؛ 

رتىض بالدون والباطل، فال تستوحش من قلة الرفيـق بـل اسـتعن بـاهللا واصـرب، ف
 .والعاقبة للمتقني

ومتى ضعف صربه ويقينه رجع مـن الطريـق ومل (: يب العز احلنفيأقال ابن 
: يتحمل مشقتها، ال سيام إن عدم الرفيق، واستوحش من الوحدة، وجعـل يقـول

 .)!أين ذهب الناس، فيل أسوة هبم
 حال أكثر اخللق، وهي التي أهلكتهم، فالبصري الـصادق ال يـستوحش وهذه

Q P O : من قلة الرفيق، وال من فقده، إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيـل األول

\ [ Z Y X W V U T S R]النساء[. 
الفني ال يقبلونـه، فهـذا ُّوالبعض يصدك عن الدعوة إىل احلـق بـدعوى أن املخـ

ِّاستباق لألحداث، ولو قدر ذلك فإن البالغ واإلعذار والبيان واجب إبراء للذمة ُ. 
لو فرض أنا علمنا أن الناس ال يرتكـون (: :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

ًاملنكر، وال يعرتفون بأنه منكر، مل يكن ذلك مانعا من إبالغ الرسالة وبيان العلـم، 
 .) يسقط وجوب اإلبالغ، والو وجوب األمر والنهيبل ذلك ال

                                                       
 ).٢/٣٦١ (»رشح العقيدة الطحاوية«) ١(
 ).١/١٧٢ (»اقتضاء الرصاط املستقيم«) ٢(
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والبعض إذا سمع داعية اإلصالح ومقوم االعوجاج والقائم بحق النـصيحة 
 :والذب عن الرشيعة، أخذ يوهن من عزيمته وربام سخر منه وأورد قول الشاعر

ــا ــا ليوهنه ــاطح صــخرة يوم ًون
  

 

  فلم يرضها وأوهـى قرنـه الوعـل

 

 ذمتـك مـن يءِّربُ إىل مثل هـذا، وحـسبك أن تـ!قفال تلتفت أخي داعية احل
إنكار املنكر، وأن حتتسب األجر يف طلب نرصة الرشيعة، وأن تعلم أن صفة احلـق 

 .» طوبى للغرباءًام بدأ غريبا ف وسيعود كًبدأ اإلسالم غريبا«الغربة، 
إن األهواء املضلة تكثـر، فيـضل هبـا كثـري مـن (: : قال احلافظ اآلجري

 .)الناس، ويبقى أهل احلق الذين هم عىل رشيعة اإلسالم غرباء يف الناس
وحيث جاء األمر بلزوم اجلامعة فاملراد به لـزوم احلـق (: : وقال أبو شامة

ًواملخالف كثريا؛ ألنه احلق الـذي كانـت عليـه ًواتباعه وإن كان املتمسك به قليال 
 .) وال نظر إىل كثرة الباطل بعدهمي وأصحابه خاجلامعة األوىل من النبي 

أن الظهـور يف زماننـا ألهـل : -وهـو الواقـع-والذي ال شك وال مرية فيـه 
السنة، وال أدل عىل ذلك من حماولة انتساب أهل البـدع إلـيهم، والتقـرب مـنهم 

 . مع شناعة أهل السنة عىل بدعهم وأهوائهمًةَّيِقَتَحيلة و

                                                       
 ).١٤٥(أخرجه مسلم : صحيح) ١(

 . للشيخ عبد اهللا اجلديع»ف اللثامكش«بواسطة ) ٢٥-٢٤ص (»الغرباء«) ٢(

 ).٢٢ص (»الباعث عىل إنكار البدع واحلوادث«) ٣(
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فلينظر اآلن يف الظاهر من مـذاهب (: )٥٥٨:ت(قال الشيخ حييى العمراين 
فــرق األمــة، وال شــك عنــد مــن أنــصف يف النظــر أن الظــاهر منهــا يف األقطــار 
واألمصار هو مـذهب أصـحاب احلـديث وأهـل الـسنة، دون مـذهب القدريـة 

 .ء، فيعلم انه دين احلق الذي وعد اهللا بظهورهوغريهم من أهل األهوا
 فبأي يشء استدللتم عىل ظهوره؟: فإن قيل

إن نظـرت إىل الكثـرة بالعـدد وجـدت أهـل الـدمهاء يف : ظهوره بأمور: قلنا
اآلفاق من بالد اإلسالم مجع اهللا مههم عـىل اتبـاع أئمـة مـشهورين بـالعلم أفنـوا 

، وعلموا أدلـتهم مـن الكتـاب والـسنة أعامرهم بجمع أقوال الصحابة والتابعني
ًوالقياس، واجتهدوا فيام اختلفوا فيه، فام أدى اجتهاد كل واحد إليه اختاره مذهبا 
ونرصه، وهم الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأمحد وداود، فتتبعهم اخللق ملـا أبـانوه 
من طرق االجتهاد، ومل يشذ عنهم إال من ال علم عنده بذلك، وإنـام أفنـى عمـره 
بعلم الفالسفة واملتكلمني وهم القدرية والزيدية وغريهم من أهـل األهـواء، وال 

 .)يعتد بخالفهم؛ إذ ال نظر هلم هبا
ومع هذا؛ فينبغي عىل داعية اإلصالح أن يسعى يف تكثري سـواد أهـل احلـق، 

إين ألرجـو أن «: خًواألنبياء يتفاضلون أيضا بكثرة أتباعهم، وهلـذا قـال النبـي 
 .»ر أهل اجلنةتكونوا أكث

                                                       
 ).١٦٠-١/١٥٩ (»االنتصار يف الرد عىل املعتزلة القدرية األرشار«) ١(

 احلديث، أخرجـه » ... إين ألرجو أن تكونوا نصف أهل اجلنة«:  مل أجده هبذا اللفظ، جاء بلفظ:صحيح) ٢(
، وقـد وهـم املؤلـف امن حديث عبد اهللا مسعود ) ٢٢١(، ومسلم )٦٦٤٢(، و)٦٥٢٨(البخاري 

، وكـذلك يف رقـم احلـديث عنـد بيف ختريج احلديث وجعله من حديث ابـن عبـاس ) محد العثامن(
 .بخاري ومسلمال
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 ª » ¬ ® ¯ ° ±: وقال اهللا تعاىل يف شأن يـونس عليـه الـسالم

¶ µ ´ ³ ²]الصافات[. 
 .)فكثرة اتباع األنبياء من مجلة فضائلهم(: قال العالمة عبد الرمحن السعدي

ُك يف أهل الباطل عظة وعربة مع أهنم مبطلون، رجل واحد حيول نـواحي ول
ًوبالدا كثرية من السنة والفطرة إىل البدعـة والـضاللة بجهـده، كـام فعـل أبـو ذر 
اهلروي حيث أخذ طريقه ابن الباقالين من بغداد، ثم إنه أول مـن أدخلهـا احلـرم 

ىل املغرب ليحوهلا من السنة إىل املكي، ثم أخذ عنه أبو الوليد الباجي بمكة، وعاد إ
فإذا كان هؤالء مبطلون، وهم أفراد، فام بال أهل احلق يفـرتون عـن . األشعرية

 .القيام باحلق، ويضعفون لكثرة أهل الباطل
ونحن نعترب بأهل الباطل، وال نتأسى هبم، ومن القدوات يف عرصنا احلـديث 

  كـل النـاس يف وجهـه،  حيـث قـام :: اإلمام املجدد حممـد بـن عبـد الوهـاب
ولكن حول اهللا بـسببه اجلزيـرة إىل الـسنة واهلـدى؛ وهـذا مـن ثمـرات التوحيـد 

 .والصدق والصرب

                                                       
 ).١٨٩ص (»تيسري اللطيف املنان«) ١(

 ).١/٢٧١ (»درء تعارض العقل والنقل«) ٢(
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^ : الواجب عىل املسلم أن ال يقول حتى يقول اهللا ورسـوله كـام أمـره اهللا

g f e d c b a ` _]ُاحلجرات ُ:١[. 
وهكذا كان الصحابة ال يعتقدون، وال يقولون حتى يقـول اهللا ورسـوله، ثـم 
ظهرت األهواء بعد انقراض عهد الصحابة، وخلفت خلوف تعتقد ثـم تـستدل، 

 .فالدين ما قالوه، والرشع ما انتحلوه، وما كانت األدلة ختالفه تأولوه
ًالسني يؤخر هواه وجيعله تبعـا فهذا من أعظم الفوارق بني السني والبدعي، ف
 .ًلألدلة، واملبتدع جيعل هواه حاكام عىل الرشع

أهل األهواء؛ ألهنـم اتبعـوا : ُولذلك سمي أهل البدع(: :قال الشاطبي
أهواءهم فلم يأخذوا األدلة الرشعية مأخذ االفتقار إليها والتعويل عليهـا؛ حتـى 

 آرائهـم، ثـم جعلـوا األدلـة يصدروا عنها؛ بل قـدموا أهـواءهم واعتمـدوا عـىل
 .)ًالرشعية منظورا فيها من وراء ذلك

 .)املبتدع جعل اهلوى أول مطالبه، وأخذ األدلة بالتبع( وقال
 مطالبـه، لبخالف غري املبتدع؛ فإنه إنام جعـل اهلدايـة اىل احلـق أو( وقال

 .) فجعله بالتبع-إن كان-ر هواه َّوأخ
                                                       

 ).٢/١٧٦ (»االعتصام«) ١(
 ).١/١٣٤ (»االعتصام«) ٢(
 ).١٣٥ (»االعتصام«) ٣(
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فمبتدعة أهـل العلـم والكـالم طلبـوا (: :وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 .)العلم بام ابتدعوه، ومل يتبعوا العلم املرشوع، ويعملوا به

يعتقـدون ثـم يـستدلون، والنـصوص ال : وملا كانت هذه طريقة أهـل البـدع
: تستقيم مع أهوائهم؛ فوقعوا يف حتريف النصوص، فجمعوا بني سوأتني عظيمتني

 .خ ، وحتريف كالم اهللا ورسولهالتقدم بني يدي اهللا ورسوله
َّوعمدوا اىل القرآن فتأولوه عىل آرائهم، (: :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

تارة يستدلون بآيات عىل مذهبهم بام حيرفون به الكلم عن مواضعه، ومـن هـؤالء 
 .)فرق اخلوارج، والروافض، واجلهمية، واملعتزلة، والقدرية، واملرجئة، وغريهم

َّوهذا موجود يف كل من صنف يف الكالم، وذكـر النـصوص التـي ( :وقال
حيتج هبا عليه، جتده يتأول النصوص التي ختالف قوله تأويالت ولـو فعلهـا غـريه 
ألقام القيامة عليه، ويتأول اآليات بام يعلم باالضطرار أن الرسول مل يرده، وبام ال 

 عن الصحابة والتـابعني، ًيدل عليه اللفظ أصال، وبام هو خالف التفسري املعروف
 .وخالف نصوص أخرى

 .ًولو ذكرت ما أعرفه من ذلك لذكرت خلقا
ًال أستثني أحدا من أهل البدع؛ ال مـن املـشهورين بالبـدع : ويف رواية أخرى

الكبار من معتزيل ورافيض، ونحو ذلك، وال من املنتسبني اىل السنة واجلامعـة مـن 
َّكرامي وأشعري وساملي ونحو ذلك َ(. 

                                                       
 ).٥/١٧٠ (»منهاج السنة«) ١(

 ).٣٥٧-١٣/٣٥٦ (»جمموع الفتاوى«) ٢(

 ).٢٧٥-٥/٢٧٤ (»منهاج السنة«) ٣(
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ًفعىل كل مؤمن أن ال يتكلم يف يشء من الدين إال تبعا ملـا جـاء ( ًأيضاقال و
ًبه الرسول، وال يتقدم بني يديه، بل ينظر ما قال، فيكون قوله تبعا لقولـه، وعلمـه 
ًتبعا ألمره، فهكذا كان الصحابة ومن سلك سـبيلهم مـن التـابعني هلـم بإحـسان 

ن يعارض النصوص بمعقوله، وال يؤسس وأئمة املسلمني، فهؤالء مل يكن فيهم م
ًدينا غري ما جاء به الرسول، فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر، فهـذا أصـل 

 .)أهل السنة
وهذا الداء مل يتلبس به أصحاب البدع الكبرية فقـط، بـل هـو خفـي ال يكـاد 
يسلم منه أحد إال من عصم اهللا، فمن أجل خفائه وعظيم فـساده لألديـان نـصح 

 . نصيحة لألمة-حتى منهم- وبينوا ما قد يقع ،لعلامء منها
وإذا ورد عليك خطاب بلـسان أو هجمـت عـىل (: قال أبو حممد ابن حزم

كالم يف كتاب، فإياك أن تقابله مقابلة املغاضبة الباعثة عىل املغالبة، قبـل أن تتـيقن 
 .بطالنه بربهان قاطع

ستحـسن إيـاه قبـل علمـك بـصحته ًوأيضا فال تقبل عليه إقبال املصدق به امل
بربهان قاطع؛ فتظلم يف كال الوجهني نفسك، وتبعد عـن إدراك احلقيقـة، ولكـن 
إقبال سامل القلب عن النزاع عنه والنزوع إليه، لكن إقبال من يريـد حـظ نفـسه يف 
ًفهم ما سمع ورأى؛ التزود به علام، وقبوله إن كان حـسنا، أو رده إن كـان خطـأ،  ً

 .)ا فعلت ذلك الشكر اجلزيل واحلمد الكثري والفضل العميمفمضمون لك إذ
                                                       

 ).٦٣-١٣/٦٢ (»جمموع الفتاوى«) ١(
 ).٨٤ص (»مداواة النفوس«) ٢(
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والعلامء الربانيون يتهمون أنفسهم بذلك وال يستنكفون أن يعلنوا الناس بـه، 
ًنصحا وبيانا لألمة لفشو هذا األمر، ومتكنـه مـن أهـل العلـم إال مـن عـصم اهللا،  ً

ِّسالمة حتى من خفـي ًخالفا حلال املتكربين الذين ينادون عىل أنفسهم بالرباءة وال
 !اهلوى، ومتى يصلح العبد حاله ويصحح أقواله وأفعاله إذا كان ال يتهم نفسه؟

فيام كان يعاجله من شدة يف هذا األمر : : قال العالمة عبد الرمحن املعلمي
وقد جربت نفيس أنني ربام أنظر يف ما خيـدش يف ذلـك املعنـى، فأجـدين (: اخلفي

ازعني نفيس إىل اجلواب عنه، وغض النظر عـن مناقـشة أتربم بذلك اخلادش، وتن
ًذلك اجلواب، وإنام هذا؛ ألين ملا قـررت ذاك املعنـى أوال تقريـرا أعجبنـي رصت  ً
أهوى صحته، هذا مع أنه مل يعلم بذلك أحد من الناس، فكيف إذا كنت قد أذعته 
 ًيف الناس ثم الح يل اخلدش؟ فكيف لـو مل يلـح يل اخلـدش؟ ولكـن رجـال آخـر

 .)!اعرتض عيل به؟ فكيف لو كان املعرتض ممن أكرهه؟

 
قد يصدر اخلطأ والباطل من إمام له قبول وحمبة من أتباعـه وتالميـذه وعامـة 
ِّاملسلمني، فريوج هذا الباطل عىل حمبيه ملا يعلمونه من حـال شـيخهم مـن حتـري 

 .جبهم حمبته عن مالحظة خطئه وردهالسنة وطلب احلق، فينقادون لقوله وحت
أن حبك لليشء : واملراد به(: صم، قال ابن القيمُعمي ويُواحلب ال شك أنه ي

 .)يعمي ويصم عن تأمل قبائحه ومساويه، فال تراها وال تسمعها، وإن كانت معه
                                                       

 ).٢/٢١٢ (»التنكيل«) ١(

 ).٣/١٤ (»مدارج السالكني«) ٢(
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يعمي العني عن النظر اىل مساوئه، ويصم األذن عن (: وقال ثعلب يف معناه
 .)عدل فيهاستامع ال

وقد بني العلامء عظم تأثري حمبة القائل وتعظيمه وتـوقريه عنـد حمبيـه يف رواج 
 .مقولته وإن كانت باطلة

فإن الناس يدورون بدوران ما يقوم بـه الوقـت مـن حـدوث (: قال املقبيل
 .)مقالة يوطئها شيخ قد ابتيل بالقبول فيهم

ذلك، وجره حبـه وتعـصبه ولذلك نصح العلامء املحققون من ابتيل بيشء من 
لقبول القول املرجوح أو اخلاطئ بسبب صدوره ممن حيبه ويعظمه؛ أن يتجرد وأن 

 .ينظر يف املقول دون معرفة قائله
ونرجح ما ظهر لنا أنـه الـراجح (: : قال العالمة حممد األمني الشنقيطي

ىل ذات بالدليل من غري تعصب ملذهب معني، وال لقول قائل معـني؛ ألننـا ننظـر ا
 .)القول ال إىل قائله

ومن األسباب املعينة عىل عدم االنـصياع وراء هـذا الـصارف هـو العلـم أن 
ذلك الفعل أو القول أو االعتقاد الباطل إن كان انتحله من يقتدى به، فاملخالفون 

 .له إن مل يكونوا أفضل منهم فليسوا بدوهنم
                                                       

 ).٧٣ص (» يف األحاديث املشتهرةالتذكرة«) ١(

 ).٩٨ص (»العلم الشامخ«) ٢(

 ).١/٤ (»مقدمة أضواء البيان«) ٣(
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  عـل بعـض املجتهـدين ًقال شيخ اإلسالم ابـن تيميـة رادا عـىل مـن حيـتج بف
  يقال عىل سـبيل التفـصيل إذا فعلهـا قـوم ذوو فـضل وديـن، (: يف النبيذ والربا

ًفقد تركها يف زمان هؤالء معتقدا لكراهتها وأنكرها قوم إن مل يكونوا أفـضل ممـن 
ُّفعلها فليسوا دوهنم، ولو كانوا دوهنم يف الفضل فقد تنازع فيها أولو األمر، فـرتد 

 .)لرسولإىل اهللا وا
والبعض يستويل عليه ما يعرفه من قائل القول فيحمله مـا يعلمـه عـن اإلمـام 
ونبوغه وتضلعه من العلوم وموافقته للحق يف كثري  أحيانه، فيتشبث بقوله ويكـون 

 . حتجبه عن اإلنصاف والتجرد يف حال النظر يف قول اإلمام،عىل برصه كالغشاوة
 بدعهم باجلنيد والبسطامي والـشبيل وربام احتجوا عىل(: : قال الشاطبي

، خ وغريهم فيام صح عنهم أو مل يصح، ويرتكون أن حيتجوا بـسنة اهللا ورسـوله
 وفرسها أهلها املكبون عىل تفهمها ،وهي التي ال شائبة يف هداها إذا نقلها العدول

ًونقلها، ولكنهم مع ذلك ال يقرون باخلالف للسنة بحتا، بل يدخلون حتت أذيـال 
ًويل، إذ ال يرىض منتم إىل اإلسالم بإبداء صفحة اخلالف للسنة أصالالتأ ٍ(. 

ًذلك ألن أذهاهنم قد تصورت من يقتدون بـه تـصورا (: :قال الشوكاين
ٌعظيام بسبب تقدم العرص وكثـرة األتبـاع، ومـا علمـوا أن هـذا منقـوض علـيهم  ً

                                                       
 .اإلفتاء السابعة.ط) ٢/١١٨ (»اقتضاء الرصاط املستقيم«) ١(

 ).٢/٣٨٧ (»االعتصام«) ٢(

 ).٤/٥٥٢ (»فتح القدير«) ٣(
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ً أعظـم قـدرا مـن مدفوع به يف وجوههم، فإنه لو قيل هلم إن يف التـابعني مـن هـو
ًصاحبكم علام وفضال وجاللة قدر، فإن أبيتم ذلك، فها أنا أدلكـم عـىل مـن هـو  ً
ًأعظم قدرا وأجل خطرا، وأكثر اتباعا وأقدم عرصا، وهو حممد بـن عبـد اهللا نبينـا  ً ً ً

 .)ونبيكم ورسول اهللا إلينا وإليكم

: قائلـهيف فوائد معرفة املقول دون : : وقال العالمة عبد الرمحن السعدي
أن األقـوال التـي يـراد املقابلـة بينهـا، ومعرفـة راجحهـا مـن : من فوائد ذلـك(

مرجوحها أن يقطع الناظر واملناظر النظر عن القائلني؛ فإنه ربام كـان ذكـر القائـل 
 .)ًمغرتا عن خمالفته، وتوجب له اهليبة أن يكف عن قول ينايف ما قاله

رى أن احلـق ال خيـرج عـن اختيـار ًوهذا هو العدل واإلنصاف، خالفا ملن يـ
 :ًإمامه وشيخه مطلقا، ويتمثل بقول الشاعر

  إذا قالــــت حــــذام فــــصدقوها

 

  فــإن القــول مــا قالــت حــذام

 

ولذلك فإن املبطلني يبادرون من ينكـر بـاطلهم بـذكر قائلـه، فيعتـزون إليـه 
 .ويرضبون بذكره ما يذكر هلم من الذكر احلكيم

 -يف سابق الدهر والحقـه-اعدة أهل البدع وقد جرت ق(: : قال الشوكاين
 ويبـالغون يف إشـهارها ،بأهنم يفرحون بصدور الكلمة الواحدة عن عامل من العلـامء

 .)وإذاعتها فيام بينهم، وجيعلوهنا حجة لبدعتهم ويرضبون هبا وجه من أنكر عليهم
                                                       

 ).٦٨ص (»املناظرات الفقهية«) ١(
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، فـإن فإن املجتهد هو الذي ال ينظر إىل من قال، بل إىل ما قال(: ًوقال أيضا
 واخلروج عـن قـول األقلـني إىل ،وجد نفسه تنازعه إىل الدخول يف قول األكثرين

 ونبالة ذكـر وسـعة دائـرة علـم، ال ألمـر سـوى ذلـك، ،متابعة من له جاللة قدر
 وأنـه مل ، وشعبة مـن شـعب التقليـد،فليعلم أنه بقي فيه عرق من عروق العصبية

ِّيوف االجتهاد حقه ُ(. 
 حلبيبه يقبل ما كان يرده مـن قـول غـريه؛ ألن حـب ولذلك ترى هذا املحب

 وجعل عىل بـصريته غـشاوة حتـول دون تفحـص قولـه، ،شيخه استحوذ عىل لبه
ّوجتعله يف مقام التسليم دون التدقيق قبل القبول، فيعامل شيخه وحمبه ما ال يعامل  ُ
ة به غريه، حتى ولو كان أعىل رتبة يف العلم من شيخه بل حتى ولو كـان مـن أئمـ

 .اإلسالم املتبوعني املشهورين
جتـده يـذم القـول وقائلـه بعبـارة، (: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف ذلـك

ويقبله بعبارة، ويقرأ كتب التفسري والفقه ورشوح احلديث، وفيها تلـك املقـاالت 
ُالتي كان يذمها، فيقبلها من أشخاص أخر وحيسن الظن هبم، وقد ذكروها بعبـارة 

 .ضمن تفسري آية أو حديث أو غري ذلكأخرى، أو يف 
ِّوهذا مما يوجد كثريا، والسامل من سلمه اهللا، حتى إن كثريا مـن هـؤالء يعظـم  ً ًُ

 .ًأئمة، ويذم أقواال، قد يلعن قائلها

                                                       
 ).١٢٢ (»أدب الطلب ومنتهى األرب«)١(
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ًوها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثريا من أئمـة الـدين قـد يقـول 
ًقوال مرجوحا ويكون جمتهدا فيه، مأجورا ع ً ً ًىل اجتهاده فيه، موضوعا عنه خطـؤه ً

فيه، وال يكون املنترص ملقالته تلك بمنزلته يف هذه الدرجة؛ ألنه قد ال ينتـرص هلـذا 
القول، إال لكون متبوعه قد قاله، بحيث إنه لو قاله غريه من أئمة الدين ملـا قبلـه، 

أنـه إنـام وال انترص له، وال واىل من وافقه وال عادى من خالفه، وهو مع هذا يظن 
ه إنام كان قـصده االنتـصار عانترص للحق بمنزلة متبوعه، وليس كذلك، فإن متبو

للحق، وإن أخطأ يف اجتهاده، وأما هذا التابع؛ فقد شاب انتصاره ملـا يظنـه احلـق 
إرادة علو متبوعه وظهور كلمته، وأن ال ينسب إىل اخلطأ، وهذه دسيسة تقـدح يف 

 .)يم، واهللا هيدي من يشاء إىل رصاط مستقيمقصد االنتصار للحق، فإنه فهم عظ

 
عس أهل احلق عن الذب عن احلـق تقا: -ًأحيانا-ومن أسباب رواج الباطل 

ونرصته، وربام اتكل أهل احلـق بعـضهم عـىل بعـض يف ذلـك، ومل يقـم الـبعض 
 .بالكفاية، فراج الباطل وانترش

 .)بالسكوت عنهوإنام يقوى الباطل (: قال ابن قتيبة
لو سكت املحقون ونطق املبطلون لتعود البرش ما (: وقال ابن عقيل احلنبيل

 أنكرهـا النـاس ، وأنكروا ما مل يشاهدوا، فمتى رام املتـدين إحيـاء سـنة،شاهدوا
 .)وظنوها بدعة

                                                       
 ).٦٠ص (»االختالف يف اللفظ والرد عىل اجلهمية«) ١(

 ).١٤٧ص (»شفاء الصدور يف زيارة املشاهد والقبور«) ٢(
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  وكلـام ضـعف مـن يقـوم بنـور النبـوة(: وقال شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة
 .)قويت البدعة

ومعلوم أنـه إذا ازدوج الـتكلم بالباطـل والـسكوت (: : القيموقال ابن 
 .)عن بيان احلق، تولد من بينهام جهل احلق وإضالل اخللق

 .)وما ضل وأضل إال هتاون العلامء بالصدع باحلق: (وقال املقبيل
والواجب أن يقوم أهل احلق بواجبهم من النصح هللا ورسوله، والنرصة لدين 

Ï Î : حفظه من الضالالت واألهواء، كـام أمرنـا اهللا بقولـهاهللا والذب عنه و

Ó Ò Ñ Ð]١٤:الصف[. 
وال ينبغي ألحد أن يرتك ما أمره اهللا به من رد الباطل ونرصة احلق، ملا يقوم به 

ِأهل الباطل من أمور منكرة لثني أهل احلق عن الصدع باحلق ْ َّ. 
 تركـوا الـذب عـن احلـق، يولو أن العلـامء (: الوزيرقال العالمة ابن 

ًخوفا من كالم اخللق، لكانوا قد أضاعوا كثريا وخافوا حقريا ً ً(. 
ومنهم من يرتك التكلم باحلق واإلرشاد إليه خمافة الرضر (: وقال الشوكاين

 ،ّمن تلك الدولة وأهلها بل وعامتها؛ فإنه لو تكلم بيشء خالف ما قد عملوا عليه
 .)ونرشوه يف الناس خليش عىل نفسه وأهله وماله وعرضه

                                                       
 ).١٩٤ص (»الرسالة التدمرية«) ١(
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ُأخيـف يف نـرص الـسنة (: وهذا شيخ اإلسالم ابن تيميـة كـام قـال الـذهبي
 .)املحضة

ً مىض يف نرص السنة ورد البدعة، والقيام بذلك عىل أتم وجه مـستعينا :إال أنه
 .باهللا وحده ال رشيك له

والتـساهل يف رد الباطـل، (: آل الشيخقال العالمة عبد اهللا بن عبد الرمحن 
وقمع الداعي إليه، يرتتب عليه قلع أصول الدين، ومتكني أعداء اهللا املرشكني مـن 

 .)امللة والدين
ــرك  ــا أن ســبب رواج البــدع هــو الــسكوت عنهــا وت ًوقــال الــشاطبي مبين

 أن يعمل هبا العوام، وتشيع فيهم وتظهر فـال ينكرهـا اخلـواص وال(: إنكارها
يرفعون هلا رؤوسهم وهم قادرون عىل اإلنكار فلم يفعلوا، فالعامي من شـأنه إذا 

 يعمل العامل به فـال ينكـر عليـه اعتقـد أنـه جـائز، وأنـه ،ًرأى أمرا جيهل حكمه
 .حسن، أو أنه غري مرشوع أو أنه ليس من فعل املسلمني

ء يف اجلائز هذا أمر يلزم من ليس بعامل بالرشيعة؛ ألن مستنده اخلواص والعلام
 .من غري اجلائز

فإذا عدم اإلنكار ممن شأنه اإلنكار، مع ظهور العمل وانتشاره، وعدم خـوف 
املنكر ووجود القدرة عليه، فلم يفعل؛ دل هذا عند العوام عىل أنه فعل جـائز وال 

 .)حرج فيه
                                                       

 ).٢/٣٨٩ (»الذيل عىل طبقات احلنابلة«) ١(
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هـو استـشعار فـضله، فالقـائم بـاحلق : ومن البواعث عىل القيام بنرصة احلق
 .ألئمة املسلمني وعامتهموٌنصار اهللا، ناصح هللا ورسوله جماهد من أ

وكلام قوي إيامن العبد وعلمه قام هبذا الواجب، وكلام ضـعف إيامنـه ضـعف 
 .قيامه هبذا الواجب

إن اإليامن هـو الـسبب الوحيـد للقيـام (: قال العالمة عبد الرمحن السعدي
يل؛ جهـاد الكفـار بالـسيف بذروة سنام الدين، وهو اجلهاد البـدين واملـايل والقـو

والسنان، وجهاد الكفار واملنافقني واملنحرفني يف أصول الدين وفروعـه باحلكمـة 
ًواحلجة والربهان، فكلام قـوي إيـامن العبـد علـام ومعرفـة وإرادة وعزيمـة قـوي 
جهاده، وقام بكل ما يقدر عليـه بحـسب حالـه ومرتبتـه، فنـال الدرجـة العاليـة 

 ضعف اإليامن ترك العبد مقدوره من اجلهاد القـويل بـالعلم واملنزلة الرفيعة، وإذا
واحلجة والنصيحة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وضـعف جهـاده البـدين 

 .)لعدم احلامل له عىل ذلك
وكيف يركن صاحب احلق إىل اخلمول والكسل وهو يشاهد أهل الباطل عىل 

 !رب احلق والسنة؟اختالف ضالالهتم قد اجتمعوا عىل جامع واحد وهو ح
واجب العـامل الـديني أن ينـشط إىل (: قال العالمة حممد البشري اإلبراهيمي

اهلداية كلام نشط الضالل، وأن يسارع إىل نرصة احلق كلام رأى الباطـل يـصارعه، 
                                                       

 ).٤٤ص (»تيسري اللطيف املنان«) ١(
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وأن حيارب البدعة والرش والفساد قبـل أن متـد مـدها، وتبلـغ أشـدها، وقبـل أن 
 .رها يف النفوس ويعرس اقتالعهاَّيتعودها الناس، فرتسخ جذو

َوواجبه أن ينغمس يف الصفوف جماهدا، وال يكون مع اخلوالف والق ، وأن َةَدَعـً
يفعل ما يفعله األطباء الناصحون من غشيان مواطن املرض إلنقاذ الناس منه، وأن 

 .)يغشى جمامع الرشور ال لريكبها مع الراكبني، بل ليفرق اجتامعهم عليها
ً اإلبراهيمي أيضا صفة سلف األمة من الصحابة ومـن اتـبعهم وذكر العالمة

َوكان كل واحـد مـنهم يـرى أنـه مـستحف(: بإحسان، فقال ظ عـىل كتـاب اهللا، ٍ
ِّن عىل سنة رسوله، يف العمل هبا كام هي، وحارس هلام أن حيرفهام الغالون أو َومؤمت

كل واحد مـنهم حـذر أن يزيغ هبام عن حقيقتها املبطلون، أو يعبث هبام املبتدعة، ف
ه، فهـو لـذلك يقـظ الـضمري، متـأجج الـشعور، مـضبوط ِلَبِيؤتى اإلسالم من ق

ٍاألنفاس، دقيق الوزن، مرهف احلس، متتبع ملا يأيت الناس وما يـذرون مـن قـول  ِّ
 أو ، بـهىوعمل، رسيع االستجابة للحق، إذا دعا داعيه، وإىل نجدته، إذا ريع رس

 .رق بالرس محاهُط
يأخذون أنفسهم بالفزع حلرب الباطل ألول ما تنجم نامجته، فال هيـدأ وكانوا 

ًهلم خاطر حتى يوسعوه إبطاال وحموا، وال يـسكتون عليـه حتـى يستـرشي رشه،  ً
ًويستفحل أمره فتستغلظ جذوره، ويتبوأ من نفوس العامة مكانا مطمئنا ً(. 

                                                       
 ).١١١-٤/١١٠ (»اآلثار«) ١(
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" # : بالتي هي أحسن، فقـال سـبحانهال شك أن اهللا أمر خماطبة املدعو 

 عىل اسـتعامل الرفـق يف خ، وحث النبي ]٤٦:العنكبـوت[$ % & ' ) (
ًويـدخل يف ذلـك دخـوال . »إن الرفق ال يكون يف يشء إال زانـه«: كل يشء فقال

 .عوة إىل احلق وهداية الناس إليهًأوليا الد
والناس البد من تألفهم واألخذ بأيدهيم إىل احلق بلطف، وإظهار النصح هلم 
والشفقة؛ كام فعل أنبياء اهللا عليهم السالم يف دعوهتم، كلهـم كـان يتـألف قومـه، 

ًويظهر شفقته وحرصه عىل هدايتهم ونصحهم وخياطبوهنم خطابا لينا ً. 
ء واعتقده لسنوات؛ فإن خروجه عنـه ال يكـون إال وذلك ألن من ألف اليش

ًبمشقة، واملخاشنة يف القول ربام تزيده إرصارا عىل باطله، وربـام اسـتدل بـه عـىل 
ًانحراف خماطبه وداعيته؛ ألنه ربام اعتقد أن من كان منحرفـا يف األدب؛ فهـو فـيام 

ًينازع فيه أشد انحرافا وميال عن جادة احلق ً. 
فهؤالء جيـب التلطـف هبـم يف اسـتاملتهم إىل احلـق، ال يف ...(: قال الغزايل

 .)معرض اللجاج والتعصب؛ فإن ذلك هييج بواعث التامدي واإلرصار
إن الرد بالتوبيخ هيتك حجـاب اهليبـة، (: وقال العالمة صديق حسن خان

 .)ويورث اجلرأة عىل اهلجوم باخلالف، وهييج احلرص عىل اإلرصار
                                                       

 ).٢٥٩٤(أخرجه مسلم : صحيح) ١(
 ).١/١٩٦ (»إحياء علوم الدين«) ٢(
 ).١/١٢٩ (»أبجد العلوم«) ٣(



 

 ٨٣٠ الدعوة إىل اهللا ومعرفة الصوارف عن احلق: الباب احلادي عرش

ًما أغضبت أحدا فقبل منك(: وقال بعض السلف َ(. 
ًوإن كان عاملا ومل يكن رفيقا كـان كالطبيـب (: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية ً

ُالذي ال رفق فيه، فيغلظ عىل املريض فال يقبل منه، وكاملؤدب الغليظ الذي ال يقبل 
 .)]طه[z y x } | { ~ � ¡: منه الولد، وقد قال تعاىل ملوسى وهارون

ً والتلطف تستعمل مع من أظهر إنـصافا وطلبـا للحـق، وال واملخاطبة باللني ً
ًيصح استعامل اللني مطلقا، فكل يشء يف موضعه حسن؛ فإن جمرد اللـني مفـسد، 

 .كام أن جمرد الشدة مفسدة
أكل ً له أحوال، فلم يستعمل اللني مطلقا، وتأمل هديه وخماشنته ملن خوالنبي 

 .» اهللاَّإخسأ عدو«:  واملتختم بالذهب من الرجال، وتأمل قوله البن صياد،بشامله
 .ًفال بد من التفريق بني العدل والظلم، فقد جعل اهللا لكل يشء قدرا

فإن الظامل باغ معتد مستحق للعقوبة، فيجوز (: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
ه من العقوبة، ال جيب االقتصار معـه عـىل التـي هـي أحـسن، أن يقابل بام يستحق

 .)ل إال بالتي هي أحسنَبخالف من مل يظلم؛ فإنه ال جياد
ن ْوَعْدُنـوع يـ: ّوأمأ املعارضون املـدعوون بـاحلق فنوعـان(: وقال ابن القيم

باملجادلة بالتي هي أحسن؛ فإن استجابوا وإال فاملجالـدة، فهـؤالء ال بـد هلـم مـن 
                                                       

 ).٨٤ص (»اختيار األوىل رشح حديث اختصام املأل األعىل«) ١(
 ).٥/٢٥٤ (»منهاج السنة«) ٢(
 ).٦/١٣٩ (»منهاج السنة«) ٣(
 ).٢/٣٧ (»اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح«) ٤(
 ).١/١٧١ (»ادةمفتاح دار السع«) ٥(
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 أو جالد، ومن تأمل دعوة القرآن وجدها شاملة هلؤالء األقسام متناولة هلـا، جدال
، ]١٢٥:النحل[z y x w v } | { ~ � ¡ ¢ £: كام قال تعاىل

ّفهؤالء املدعوون بالكالم، وأما أهل اجلالد؛ فهـم الـذين أمـر اهللا بقتـاهلم حتـى ال 
 .) ويكون الدين كله هللا،فتنةتكون 

 .ٌفإغالظ اخلطاب مع املعاند املكابر ال يعد إساءة، بل هؤالء واجب زجرهم
 .)اإلساءة بلسان احلق إحسان(: قال ابو سعيد اخلوارزمي

 
الباطل ال يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح ال عقيل وال رشعي، سـواء كـان 

 .بيات؛ فإن الدليل الصحيح يستلزم صحة املدلول عليهمن اخلربيات أو الطل
ال ريـب أن الباطـل ال يقـوم عليـه دليـل (: قال شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة

صحيح ال عقيل وال رشعي، سواء كان من اخلربيات أو الطلبيـات؛ فـإن الـدليل 
 .الصحيح يستلزم صحة املدلول عليه

ًحقا مع كونـه بـاطال، وذلـك فلو قام عىل الباطل دليل صحيح لزم أن يكون  ً
ًمجع بني النقيضني، مثل كون اليشء موجودا أو معدوما ً(. 

واحليل ممنوعة يف الرشع، ومن حتايل ففيه شبه من اليهود، والتحايل إلضالل 
ًاخللق ورصفهم عن احلق أشد إثام وأعظم وزرا ً. 

                                                       
 ).١/١٨٥ (»حتفة األريب«) ١(

 ).٣/٢٦٠ (»اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح«) ٢(



 

 ٨٣٢ الدعوة إىل اهللا ومعرفة الصوارف عن احلق: الباب احلادي عرش

عفه وال خري فيمن يتحيل لنرصة مذهبـه مـع ضـ(: قال العز بن عبد السالم
وبعد أدلته من الصواب، بأن يتأول السنة أو اإلمجاع أو الكتاب، عـىل غـري احلـق 

 .)والصواب، وذلك بالتأويالت الفاسدة، واألجوبة النادرة

وأهل الباطل حيرتفون التحايل لرتويج مذهبهم؛ سواء فيام يكتبونه أو يلقونـه 
 .ل احلقعىل مسامع الناس، أو حتى يف حال معارضتهم وجمادلتهم مع أه

 استقـصاؤها متعـرس؛ ألن املتحـايلني يـستمدون ،وحيل أهل الباطـل كثـرية
حيلهم من الشيطان، والشيطان أالعيبه كثرية، ال ينقيض الزمان بذكر ما جيدده هلم 

 .وايةِمن أنواع وطرق الضالل والغ
وحسبنا هنا أن نشري إىل أهم وأعظم حيل أهل الباطل يف رصف النـاس عـن 

 :احلق
 

ملا كانت الردود تكشف زيفهم وتظهر بـاطلهم وتوقـف النـاس عـىل مواقـع 
أخطائهم، فرتى أهل الباطل يسعون بأنواع احليل لرصف النـاس وتنفـريهم عـن 

 .قراءة كتب الردود
نزلون هذه الردود منزلـة كـالم األقـران، وأنـه ال يلتفـت ُأهنم ي: فمن حيلهم

 .وى وال يروىإليها، وهي مما جيب أن يط
                                                       

 ).١٤٤ص (»الفوائد يف اختصار املقاصد«) ١(
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وهذا تدليس مكشوف، فكالم األقران ال شك أنه غري معترب، لكن حقق الرد 
ا وكام حقق السلف ما جرى من الكـالم بـني العلـامء، فكثـري منـه قبلـوه، وشـكر

 .صاحبه بام قام به من واجب النصيحة، وإنكار املنكر
فيـه أمـور وما خرجه العلامء من ردود خمرج كالم األقران؛ فإنه قد ظهـر هلـم 

 :متحققة وهي
 . االنفراد وعدم املتابعة من بقية العلامء يف النقد-١
 . املجازفة واالنحراف يف الرد وعدم االستناد إىل مستند صحيح-٢
 ).أقران( التساوي يف رتبة العلم، وهذا واضح من معنى -٣

، ًوإذا تأملت كثريا من الردود التي حكم عليها البعض بأهنا من كالم األقـران
ًترى واضحا جليا أن هذه األمور معدومة، وأن تنزيلها منزلة كالم األقران إنام هو  ً

 .بدافع التعصب املذموم واالنتصار للشيخ

ومن حيلهم يف رصف الناس عن كتب الردود وتنفريهم عنها ما يزعمونه من 
لتمس من ورائها، ُأهنا تفرق الشمل وتشتت اجلمع وتقيس القلوب، وأنه ال علم ي

أهنا سب لألحياء واألموات، وأهنا غيبة وتتبع للعورات، وهذا تلبيس وتدليس؛ و
فإن هذه األخطاء والضالالت ليست معايص شخصية، وإنام هو كالم ينـسب إىل 
الرشع، والرشع بريء منه، وهذا الكالم مل يسترت به صاحبه حتى يقال إنه تتبع، بل 

 . وبدل الرشعََّريَاحلق وغأذاعه ونرشه ودعا الناس إليه، وزاحم بباطله 



 

 ٨٣٤ الدعوة إىل اهللا ومعرفة الصوارف عن احلق: الباب احلادي عرش

وكتب الردود ال شك أهنا نافعة وواجبـة حلفـظ الـدين وصـيانة الـرشع مـن 
 .األخطاء والزلل، والنصح هللا ولرسوله وللمسلمني

وإنام التصنيف الذي يستحق أن يقال له تصنيف، والتـأليف (: قال الشوكاين
أقام هلم عـىل وجوبـه علـيهم  و،الذي ينبغي ألهل العلم الذين أخذ اهللا عليهم بيانه

برهانه، هو أن ينرصوا فيه احلق، وخيذلوا به الباطل، وهيدموا بحججه أركان البـدع 
ويقطعوا به حبائل التعصب، ويوضحوا فيـه للنـاس مـا نـزل إلـيهم مـن البينـات 
واهلدى، ويبالغوا يف إرشاد العباد إىل اإلنصاف، وحيببوا إىل قلوهبم العمل بالكتـاب 

 .)ينفروهم من اتباع حمض الرأي وزائف املقال وكاسد االجتهادوالسنة، و
وإن شئت أن تقف عىل أمهية ومنزلة كتب الردود من الدين، وعظـم مفاسـد 

الـرد عـىل املخـالف مـن أصـول «تضييع هذا األصل العظيم؛ فـارجع إىل كتـاب 
 .ً للعالمة بكر بن عبد اهللا أبو زيد؛ فإنه نافع جدا»الدين

 

من حيل أهل الباطل الشناعة عىل احلق وأهلـه؛ وذلـك لـرصف النـاس عـن 
ًجمالسة أهل احلق وسامع أقواهلم، خوفا أن يفتضح باطلهم، فيـرضبون بـشناعتهم 
ًحجابا وحائال وسرتا؛ حيول بني الناس وبني احلق وأهله؛ فإن النفس متى ألقيـت  ًً

رب وتفر من جمالسة املطعـون فـيهم، ويقـر عليها هذه الشناعات وقبلتها؛ فإهنا هت
 وأغلق دوهنم باب مـن ،مقتهم يف قلوهبم، ومتى حصل هلم ذلك؛ حرموا خريهم

 .أبواب معرفة احلق
                                                       

 ).٨١ص (»أدب الطالب ومنتهى األرب«) ١(



 

 ٨٣٥ الدعوة إىل اهللا ومعرفة الصوارف عن احلق: الباب احلادي عرش

وهذا ما فعله أعداء النبيني بـالنبيني والرسـل وأقـوامهم؛ فوصـفوهم بـأقبح 
األوصاف، وسموهم بأبشع األسامء، ولقبوهم بأخبث األلقـاب، فقـال مـرشكو 

 ...ساحر، جمنون، كذاب،: خيش عن نبينا حممد قر
! " # $ % & ' ) ( * فسلكوا سبيل أسالفهم املكـذبني برسـلهم 

 .]الذاريات[+ , - .
وكذلك فعل أهل الباطل مع ورثة األنبياء، فوصفوهم باحلشوية، واملجسمة، 

 .واملشبهة
رأيت أهل البدع يف هذه األسامء التـي لقبـوا هبـا (: ن الصابوينقال أبو عثام

أهل السنة، وال يلحقهم يشء منها فـضال مـن اهللا ومنـة، سـلكوا معهـم مـسلك 
؛ فـإهنم اقتـسموا القـول فيـه، فـسامه خ مـع رسـول اهللا -لعنهم اهللا-املرشكني 

ًبعضهم ساحرا، وبعضهم كاهنا، وبعضهم شـاعرا، وبعـضهم جمنونـا،  ً ً وبعـضهم ً
ًمفتونا، وبعضهم مفرتيا خمتلقا كذابا ّ ً ً ًب بعيـدا يـ مـن تلـك املعاخوكان النبي !! ً

ًبريئا، ومل يكن إال رسوال مصطفى نبيا، قال اهللا عز وجل ًً ً : × Ö Õ Ô Ó

Ü Û Ú Ù Ø]اإلرساء[. 

لـة آثـاره، َقَ محلة أخباره، ون اقتسموا القول يف-خذهلم اهللا-وكذلك املبتدعة 
ورواة أحاديثه، املقتدين به، املهتدين بسنته، املعروفني بأصحاب احلديث، فسامهم 

                                                       
 ).١٧٠، ١٦٩رقم  (»عقيدة السلف أصحاب احلديث«) ١(



 

 ٨٣٦ الدعوة إىل اهللا ومعرفة الصوارف عن احلق: الباب احلادي عرش

بعضهم حشوية، وبعضهم مشبهة، وبعضهم نابتـة، وبعـضهم ناصـبة، وبعـضهم 
وأصحاب احلديث عصامة من هذه املعايب، بريئة زكية نقية، وليـسوا إال ! جربية

 .) والسرية املرضية، والسبل السوية واحلجج البالغة القولأهل السنة املضية،
ًوما يفعله الصوفية أيضا من الشناعة عىل أئمة اهلـدى، وافـرتائهم عـىل أئمـة 

 ، وادعائهم أهنم غارقون يف فتنة الدنيا وزينتها، وأن أئمتهم معرضون عنهـا،السنة
 .مقبلون عىل اآلخرة حتى ينفر الناس من علامء السنة

ًإذا وجدوا جاهال عاميا ألقوا عليه يف الرشيعة (: شاطبي يف شأن هؤالءقال ال ً
الطاهرة إشكاالت، حتى يزلزلوهم وخيلطوا عليهم ويلبـسوا ديـنهم، فـإذا عرفـوا 
ًمنهم احلرية وااللتباس ألقوا إليهم من بدعهم عىل التدريج شيئا فشيئا، وذموا أهـل  ً

 .) وأن هذه الطائفة هم أهل اهللا وخاصتهالعلم بأهنم أهل الدنيا املكبون عليها،
 

َّراج الباطل عىل كثري ممن يقف عند األلفاظ وال يتأمل حقيقتها وما يتوصل به 
 .من ورائها، فلذلك يتحايل أهل الباطل بإخراج باطلهم يف قالب رشعي

يتأملون مـا وراءهـا واملحققون املبرصون ال تنطيل عليهم مثل هذه احليل، بل 
 .ويظهرون زيفها للناس

َوملا كفـر اخلـوارج الـصحابة قـالوا إن احلكـم إال هللا، فـرد علـيهم البـصري : َّ
 .ُكلمة حق أريد هبا باطل:  بقولهابضالهلم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 

                                                       
 ).٢/١٥١ (»االعتصام«) ١(

 ).١٠٦٦(يث أخرجه مسلم جزء من حد: صحيح) ٢(



 

 ٨٣٧ الدعوة إىل اهللا ومعرفة الصوارف عن احلق: الباب احلادي عرش

أخرجت اجلهمية التعطيل يف قالـب التنزيـه، (: وقال ابن القيم يف شأن هذا
 .رج املنافقون النفاق يف قالب اإلحسان والتوفيق والعقل املعييشوأخ

ــة ــسياسة، وعقوب ــم والعــدوان يف قالــب ال   وأخــرج الظلمــة الفجــرة الظل
َّاجلناة، وأخرج املكاسون أكل املكوس يف قالـب إعانـة املجاهـدين وسـد الثغـور 

 .وعامرة احلصون
بة وحـزب رسـول وأخرج الروافض اإلحلاد والكفر والقدح يف سادات الصحا

 . وأوليائه وأنصاره، يف قالب حمبة أهل البيت، والتعصب هلم ومواالهتمخاهللا 
وأخرجت اإلباحية وفسقة املنتسبني إىل الفقر والتصوف بـدعهم وشـطحهم 

 .يف قالب الفقر والزهد واألحوال واملعارف وحمبة اهللا ونحو ذلك
وحيـد، وأن الوجـود وأخرجت االحتادية أعظم الكفر واإلحلـاد يف قالـب الت

خـالق وخملـوق، وال : ، فليس ها هنـا وجـودان-وهو اهللا وحده-واحد ال اثنان 
 .رب وعبد، بل الوجود كله واحد، وهو حقيقة الرب

أفعاهلا، -ِوأخرجت القدرية إنكار عموم قدرة اهللا تعاىل عىل مجيع املوجودات 
 أفعـال عبـاده لـزم أن ًلو كان الرب قادرا عـىل:  يف قالب العدل، وقالوا-وأعياهنا

 .ًيكون ظاملا هلم، فأخرجوا تكذيبهم بالقدر يف قالب العدل
: وأخرجت اجلهمية جحدهم لصفات كامله سبحانه يف قالب التوحيد، وقالوا

لو كان له سبحانه سـمع وبـرص وقـدرة وحيـاة وإرادة وكـالم يقـوم بـه؛ مل يكـن 
 .ًواحدا، وكان آهلة متعددة

                                                       
 ).٨٢، ٢/٨١ (»إغاثة اللهفان«) ١(
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تبعون الشهوات والفـسوق والعـصيان يف قالـب وأخرجت الفسقة والذين ي
الرجاء وحسن الظن باهللا تعاىل، وإساءة للظـن بـه، ونـسبة لـه إىل خـالف اجلـود 

 .والكرم والعفو
وأخرجت اخلوارج قتال األئمة، واخلروج علـيهم بالـسيف يف قالـب األمـر 

 .باملعروف، والنهي عن املنكر
تنوعة بحسب تلـك البـدع، وأخرج أرباب البدع مجيعهم بدعهم يف قوالب م

وأخرج املرشكون رشكهم يف قالب التعظيم هللا، وأنه أجل من أن يتقرب إليه بغـري 
 .وسائط وشفعاء، وآهلة تقرهبم إليه

 .)فكل صاحب باطل ال يتمكن من ترويج باطله إال بإخراجه يف قالب حق

 

ب ومل يـرخص فيـه الكذب من أخس صفات املنافقني، وهو مـن كبـائر الـذنو
 .الشارع إال يف احلرب، ويف حديث الزوج مع زوجه، ويف اإلصالح بني املتخاصمني

فمن أذن بالكذب يف غري ذلك فهو متقول عىل اهللا، ومتحكم يف الـنص بغـري 
 .حجة وال برهان

وهذا الكذب الذي ال خيفى شـناعته وقبحـه عـىل أحـد؛ توسـع فيـه بعـض 
 .ً، وجعلوه منهجا لدعوهتم بحجة مصلحة الدعوةاملنتسبني إىل الدعوة إىل اهللا

ِّولذا ال تستغرب من فشو الكذب يف صفوفهم؛ لألصل الذي بنوا عليه دينهم 
 .ومنهجهم
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  والكذب من حيل بعض هؤالء احلـزبيني لـرصف النـاس عـن احلـق، وهـو 
ًإما عمدا؛ كام هو مشاهد ومعلـوم؛ ملـا خيـالط كالمهـم مـن الكـذب : واقع منهم
 والعدوان والظلم ملن خالفهم، فيكذبون ليدفعوا عن أنفسهم ما لـزمهم والتزيد،

 .االنفكاك عنه
وربام أوقعه ذلك يف أنواع مـن (: قال شيخ اإلسالم يف شأن املجادل املذموم
 .)الكذب والبدعة والظلم فيجره إىل أمور أخرى

الم  تـارة يكـون بـنقلهم لكـ-أهل السنة-وافرتاء أهل الباطل عىل أهل احلق 
أهل السنة بحسب فهمهم الباطل، أو بام زادوه عليهم من األلفاظ، أو حرفوه، أو 

 .ًغريوه، أو بام اختلقوه اختالقا
فهم نقلوا عنهم بحسب الفهم الباطل (: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عنهم

ًالذي فهموه، أو زادوا عليهم يف األلفاظ، أو غريوها قدرا أو وصفا كام نسمع مـن  ً ْ
 .لسنتهم، ونرى يف كتبهمأ

ة قد حيكي هذا املذهب عمن حكـوه َلَقَّثم إن بعض من حيسن الظن هبؤالء الن
 .)عنهم، ويذم وحينث مع من ال وجود له، وذمه واقع عىل موصوف غري موجود

وقد يقع الكذب من البعض عن غـري قـصد، كـام يفعـل الـبعض يف حكايـة 
 . معرفته وخربته هبااألقوال التي ختالف مذهبه وعقيدته، لعدم

                                                       
 ).٧/١٦٨ (»درء تعارض العقل والنقل«) ١(

 ).٢/٥٤٨ (»التسعينية«) ٢(
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إن فيام يقصه الناس يف توارخيهم ومقـاالهتم (: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
ًومذاهبهم ما هو مفرتى ال حقيقة له، فكتب املؤرخني الذين ال يقصدون الكـالم 
عىل اآلراء والديانات فيها يشتمل عىل الصدق والكذب، وهي أكثر التواريخ التي 

املعرفة باملنقوالت، وكذلك الكتب التي يـذكر فيهـا مقـاالت مل توزن بتمييز أهل 
الناس وآراؤهم ودياناهتم فيها ما يشتمل عىل الصدق والكذب، وهي ما مل تـوزن 

ْبنقد من خي  املقاالت، وكذلك تعمد الكذب قليـل يف أهـل العقـول والـديانات ُُربَ
 .)املصنفني لتواريخ السري

يتهم ملـذهب أهـل الـسنة، ملـا يف وأهل الباطل يتعمدون الكذب حـال حكـا
قلوهبم من كراهة احلـق، واخلـوف مـن قبـول النـاس لـه إذا حكـي عـىل الوجـه 

 .الصحيح، ألن احلق حمبوب للنفوس الزكية
َّفـإن اإلنـسان إن مل يتعمـد أن يلـوي لـسانه : (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

د اإلنسان إفساده  أو يكتم بعض ما يقوله غريه، لكن املذهب الذي يقص،بالكذب
ال يكون يف قلبه من املحبة له ما يدعو إىل صوغ أدلته عىل الوجـه األحـسن حتـى 

ًينظمها نظام ينترص به، فكيف إذا كان مبغضا لذلك ً(. 
ويقع البعض يف الكذب يف حكاية مذهب أهل السنة بسبب جهله بمذهبهم، 

 .فيحكي ما جيهل فيتجنى بجهاالته عىل أهل السنة

                                                       
 ).١/١٨١ (»الرد عىل البكري«) ١(

 ).١/١٨١ (»نقض تأسيس اجلهمية«) ٢(
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عدم اإلحاطة بمذهب اخلـصم لعـدم رصف اهلمـة إليـه، (: : يلقال املقب
 .)فيجعل عليه شنشنة من عدم اإلنصاف الذي هو أصل اخلالف

فلذلك ينبغي عىل طالب احلق أن جيتهد يف حترير ما ينـسب إىل املـذاهب، وال 
يركن إىل ما يامرسه البعض من جمرد االنتساب إىل املذاهب، وإمهال هذا وقبول ما 

 . إىل املذاهب بمجرد الدعاوى أفسد عىل الناس أدياهنمينسب
إن هذا الفصل من أوىل الفصول بالـضبط لعمـوم (: قال أبو نرص السجزي

البالء وما يدخل عىل الناس بإمهاله، وذلك أن أحوال أهل الزمان قد اضـطربت، 
د كثـر، ًواملعتمد فيهم قد عز، ومن يبيع دينه بعرض يسري، أو حتببا إىل مـن يـراه قـ

 .والكذب عىل املذاهب قد انترش
فالواجب عىل كل مسلم حيب اخلالص أن ال يركن إىل كل أحـد، وال يعتمـد 

 .)عىل كل كتاب، وال يسلم عنانه إىل من أظهر له املوافقة
فالواجب عىل من ينسب مقالة إىل مجاعة أو فرقة مهام كانت نحلتهـا أن يـسند 

ومـن أراد أن ينقـل مقالـة (: سالم ابن تيميةالقول، ويوثق مقالتهم، قال شيخ اإل
 .)عن طائفة فليسم القائل والناقل وإال فكل أحد يقدر عىل الكذب

                                                       
 ).٢٦٠ص (»العلم الشامخ«) ١(

 ).٢٣١ص (»الرد عىل من أنكر احلرف والصوت«) ٢(

 ).٢/٣٤٢ (»منهاج السنة«) ٣(
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هو نـسبة املمتنـع عـن قبـول بـاطلهم، والـدخول يف : ومن حيل أهل الباطل
اء، وأن ما هـم أهوائهم، وانتحال بدعهم إىل قلة الفهم وضعف العقل وعدم الذك

 .عليه لو عرض عىل األذكياء لسارعوا إليه
فإذا دخل معهم الطالـب وخـاطبوه (: قال شيخ اإلسالم يف شأن املتكلمني

أنـت ال تفهـم هـذا، وهـذا ال : بام تنفر عنه فطرته فأخذ يعرتض عليهم، قالوا لـه
 تلـك يصلح لك، فيبقى ما يف النفوس من األنفة واحلميـة حيملهـا عـىل أن تـسلم

األمور قبل حتقيقها عنده، وعىل ترك االعرتاض عليها خشية أن ينسبوه إىل نقـص 
 .)العلم والعقل

 

وهذه طريقة املبتدعة؛ يستعملون املجمل من الكالم ليخدعوا جهـال النـاس 
ًبام يشبهون عليهم؛ فيستعملون لفظا جممال يصلح محله عىل ما هـو حـق وباطـل،  ً ِّ ُ

 .لون ألن ذلك يظهر حقيقة القول ويبينهِّصَفُوال ي
فــإذا وقــع االستفــصال واالستفــسار، (: قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة

 .)انكشفت األرسار، وتبني الليل من النهار
ومما ينبغي أن يعلم أن سبب ضالل النـصارى وأمثـاهلم مـن (: ًوقال أيضا

 : أشياء ثالثة-كغالية العباد والشيعة وغريهم-الغالية 
                                                       

 ).١/٢٩٥ (»درء تعارض العقل والنقل«) ١(

 ).١/٢١٧ (»التسعينية«) ٢(

 ).٣١٧-١/٣١٦ (»اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح«) ٣(
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 ألفاظ متشاهبة جمملة مشكلة منقولة عن األنبيـاء، وعـدلوا عـن األلفـاظ :أحدها
ًالرصحية املحكمة ومتسكواهبا، وهم كلام سمعوا لفظا هلم فيه شـبهة؛ متـسكوا 

 .ًبه ومحلوه عىل مذهبهم، وإن مل يكن دليال عىل ذلك

أولوهـا كـام واأللفاظ الرصحية املخالفة لذلك؛ إما أن يفوضـوها، وإمـا أن يت
 ويعـدلون عـن ،يصنع أهل الضالل، يتبعون املتشابه من األدلة العقلية والسمعية

 .)املحكم الرصيح من القسمني
واتباع املجمل سبب ملجانبة احلق، وهو ال خيتص بكالم اهللا ورسوله فقط، بل 
ًيكون سببا للضاللة كذلك يف اتباع املجمل من أقـوال العلـامء أيـضا، ال سـيام إذا  ً

 .محلها متبعوها عىل املعاين الفاسدة، وهي طريقة النصارى
وهؤالء قد جيدون من كالم بعـض املـشايخ  (:قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

ُكلامت مشتبهة جمملة فيحملوهنا عىل املعاين الفاسدة، كام فعلت النصارى فيام نقل 
 ).ّهلم عن األنبياء، فيدعون املحكم ويتبعون املتشابه

فإنـه جيـب أن يفـرس كـالم املـتكلم بعـضه (:  اإلسالم ابن تيميـةقال شيخ
ببعض، ويؤخذ كالمه ها هنا وها هنا، وتعرف ما عادته بعينه ويريده بذلك اللفظ 
ْإذا تكلم به، وتعرف املعاين التي عرف أنه أرادها يف موضع آخر، فإذا عرف عرفـه  ُ

 .ىل معرفة مرادهوعادته يف معانيه وألفاظه كان هذا مما يستعان به ع

                                                       
 ).٢/٢٨٨ (»اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح«) ١(

 ).٢/٢٧٤ (»جمموع الفتاوى«) ٢(
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وأما إذا استعمل لفظه يف معنى مل جتر عادته باستعامله فيه، وتـرك اسـتعامله يف 
املعنى الذي جرت عادته باستعامله فيه، ومحل كالمه عىل خالف املعنى الـذي قـد 
ًعرف أنه يريده بذلك اللفظ جيعل كالمه متناقضا، ويرتك كالمه عـىل مـا يناسـب 

ًيفا لكالمه عن موضعه، وتبديال ملقاصده وكذبا عليهسائر كالمه، كان ذلك حتر ًً(. 
 

ومن حيـل أهـل الباطـل أهنـم يعارضـون النـصوص املحكمـة بالنـصوص 
املنسوخة، وكذلك ينحازون إىل أقـوال هجرهـا وتركهـا أصـحاهبا ملـا تبـني هلـم 

 .س عىل أهنا أقوال مستقرة ألولئك العلامءضعفها، فيذكروهنا للنا
ومثال ذلك مسألة وجـوب الغـسل مـن التقـاء اخلتـانني، وتعلـق املـشاغبني 

وعامة من روي عنه (:  قال احلافظ ابن رجب احلنبيل،» املاء من املاءإنام«بحديث 
، عثامن:  روي عنه خالف ذلك، والغسل من التقاء اخلتانني، فهم»أن املاء من املاء«

وعيل، وسعد بن أيب وقاص، وابن مسعود، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وأيب بـن 
 .كعب، ورافع بن خديج

 »املـاء مـن املـاء«وهذا يدل عىل رجوعهم عام قالوه يف ذلك، فإن القول بنسخ 
 .)مشهور بني العلامء ومل يقل أحد منهم بالعكس

: ها رواهتا ويقولواملخالف يشغب بذكر األحاديث التي رجع عن(: ثم قال
 .ًهي أصح إسنادا من األحاديث املخالفة هلا: هي صحيحة األسانيد، وربام يقول

                                                       
 ).١/٣٨٧ (»فتح الباري«) ١(

 ).١/٣٨٨ (»فتح الباري«) ٢(
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ومن هنا كره طوائف من العلامء ذكر مثل هـذه األحاديـث والتحـديث هبـا، 
 .)ألهنا حتدث الشبهة يف نفوس كثري من الناس

 

معارضـات الباطـل، احلق واضح، وإذا عرض احلق عىل ما هو عليه وزالـت 
 .فإن أصحاب النفوس الزكية ال يؤثرون سواه

ومـن . فمن أجل هذا يسعى أهل الباطل يف كـتم احلـق ورصف النـاس عنـه
 .أشهر عالمات أهل البدع ذكر باطلهم وكتامن احلق الذي عليهم

إذا بلـغ املـاء قلتـني مل « بعد أن ساق طرق حديث :رقطنياهذا إمام العلل الد
أهل العلم يكتبون ما هلم وما عليهم، وأهل ( ، أتبعه بقول وكيع»حيمل اخلبث

 .)األهواء ال يكتبون إال ما هلم
ًفكأنه نبه إىل أنه مل يكتم شيئا مـن طـرق هـذا احلـديث حـسب علمـه، وأنـه 

 .يصحح ويضعف ديانة ال هوى
ن مارس املقاالت واملذاهب، ورسى هذا إىل وهذا الداء خفي قلام يسلم منه م

 .ًالعقائد فضال عن األحكام
إن احلـاكم منـسوب إىل (: قال شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة يف شـأن احلـاكم

ما جييء من قلبـي، : ًالتشيع، وقد طلب منه أن يروي حديثا يف فضل معاوية فقال
 .ما جييء من قلبي، وقد رضبوه عىل ذلك فلم يفعل

                                                       
، وأمحــد )٥١٧(، وابــن ماجــه )٥٢(، والنــسائي )٦٧(، والرتمــذي )٦٣(أخرجــه أبــو داود : صــحيح) ١(

 )].٢٣ (»إرواء الغليل«[، )١٧(، والدارقطني )١٢٤٦(، وابن حبان )٩٢(، وابن خزيمة )٢/٢٦(
 ).٣٦) (١/٢٧ (»سننه« أخرجه الدارقطني يف )٢(
 ).٧/٣٧٣ (»منهاج السنة«) ٣(
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 أحاديث ضعيفة بل موضوعة عنـد أئمـة احلـديث، »األربعني«يف وهو يروي 
 .)كقوله بقتال الناكثني والقاسطني واملارقني

وإن كـان البيهقـي (: ًوقال شيخ اإلسالم أيضا يف شأن البيهقي والطحاوي
ُروى هذا، فهذا مما أنكر عليه، ورآه أهل العلم ال يستويف اآلثار التي ملخالفيـه كـام 

ار التي له، وأنه حيتج بآثار لو احتج هبا خمالفوه ألظهر ضـعفها وقـدح يستويف اآلث
َفيها، وإنام أوقعه يف هذا   ما أوقع أمثاله ممن يريد أن جيعـل آثـار -مع علمه ودينه-َ

 . موافقة لقول واحد من العلامء دون آخرخالنبي 

فمن سلك هذه السبيل دحضت حججه، وظهر عليه نوع من التعصب بغـري 
ام يفعل ذلك من جيمع اآلثار ويتأوهلا يف كثري من املواضع بتـأويالت يبـني احلق، ك

فسادها لتوافق القول الذي ينرصه، كام يفعله صاحب رشح اآلثار أبو جعفر، مـع 
 .)أنه يروي من اآلثار ويميز بني صحيحها وسقيمها أكثر من الطحاوي

 

مكن أن يقوم عليه دليل صحيح، فإن أهل البدع يسارعون ملا كان الباطل ال ي
  إىل حكاية اإلمجاع لبدعتهم حتـى تـروج، ألن النـاس ال يمكـن أن خيرجـوا عـن 

 .إمجاع األمة
ــاب ــستند إىل الكت ــنفعهم، ألن اإلمجــاع م ــزاء إىل اإلمجــاع ال ي ــذا االعت   وه

ليهـا األمـة إال والسنة، فاإلمجاع دليل عىل وجود الدليل، فام من مسألة أمجعـت ع
 .وهي منصوصة

                                                       
 ).٢٤/١٥٤ (»وع الفتاوىجمم«) ١(



 

 ٨٤٧ الدعوة إىل اهللا ومعرفة الصوارف عن احلق: الباب احلادي عرش

  ما من حكم اجتمعـت األمـة عليـه إال وقـد (: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
  دل عليه النص، فاإلمجاع دليل عىل نـص موجـود معلـوم عنـد األئمـة لـيس ممـا 

 .)درس علمه
 .ًوملا كان كذلك فإن كثريا من اإلمجاعات املغلوطة إنام هي من إفك املبتدعة

وألهــل الكــالم والــرأي مــن دعــوى (: ســالم ابــن تيميــةقــال شــيخ اإل
اإلمجاعات التي ليست صحيحة، بل قد يكون فيهـا نـزاع معـروف، وقـد يكـون 

 .)إمجاع السلف عىل خالف ما ادعوا فيه اإلمجاع ما يطول ذكره
بل وأعظم من هذا أن املبتدعة خيرقون اإلمجاع ويدعون أنه اإلمجاع، قال شيخ 

فهؤالء (:  املبتدعة الذين يستحبون السفر ملجرد زيارة القبوراإلسالم يف أولئك
خرقوا إمجاع الطائفتني، وما كفاهم ذلك حتى ادعوا أن هذا اخلرق لإلمجاع إمجاع، 
وحتى سعوا يف عقوبة من قال بقول إحدى الطائفتني إما اجلواز وإما التحريم، بل 

أهـل البـدع والـضالل، الء مـن أعظـم أواستحلوا تكفـريه والـسعي يف قتلـه، فـ
كاخلوارج والروافض وأمثاهلم من اجلهال الذين خيالفون الـسنة وإمجـاع الـسلف 

 باطلـة كأحاديـث مفـرتاة وألفـاظ ٍهَبُِشويعادون من قال بالسنة وإمجاع السلف، ل
 .)جمملة مل يفهموها

                                                       
 ).٨/٣٤٤ (»منهاج السنة«) ١(

 ).١/٤٧٩ (»النبوات«) ٢(

 ).٤٣٦، ٤٣٥ص (»اإلخنائية«) ٣(





 





 

 ٨٥١ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

 
:وذلك كـام يف قولـه سـبحانه. النهج واملنهج واملنهاج هو الطريق الواضح

j k l m n  ]٤٨:املائدة[. 
 .الطريق الواضح السهل: ومن معاين املنهاج هنا

الطريـق الواضـح : فإن املنهـاج النبـوي يف الـدعوة هـووعىل هذا األساس؛ 
 . يف دعوتهخالسهل الذي سلكه النبي 

ّوأما أمهية هذا املنهاج فال ختفى عىل ذي لب، سـواء عـرف ذلـك عـىل وجـه 
 :التفصيل أو اإلمجال، وتعود أمهية املنهاج ورضورة العمل به إىل أمور منها

خ 

 Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò:قال تعـاىل
 .]األحزاب[

 يف أقواله وأفعاله وأحوالـه، وهلـذا خهذه اآلية أصل كبري يف التأيس بالنبي 
 يـوم األحـزاب يف صـربه ومـصابرته خأمر تبارك وتعـاىل النـاس بالتـأيس بـه 

 .وانتظاره الفرج من ربه عز وجل
                                                       

 .-حفظه اهللا- لسليامن بن قاسم العيد »املنهاج النبوي يف دعوة الشباب«ًهذا الفصل أخذناه كامال من كتاب ) ١(

  ].هنج[مادة ) ١/٣٤٦ (،، اجلوهري»الصحاح« )٢(

  ).٢/٦٧( البن كثري ،»تفسري القرآن العظيم« :انظر )٣(

 ).٣/٤٧٥(البن كثري  ،»تفسري القرآن العظيم«: انظر )٤(



 

 ٨٥٢ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

ّصـلوا كـام «:  قدوة حسنة يف كل األمور، يف العبـادة كـام يف قولـهخوالنبي 
 مناسككم، فإين لتأخذوا« :، ويف قوله ألصحابه يف حجة الوداع»يلصُرأيتموين أ

 .»ال أدري لعيل ال أحج بعد حجتي هذه
:  قالـتل قدوة يف املعاملة، ففي ذلك ما ورد عـن عائـشة خوأما كونه 
خـريكم خـريكم ألهلـه، وأنـا خـريكم ألهـيل، وإذا مـات «: خقال رسول اهللا 

 .»صاحبكم؛ فدعوه
ً قدوة يف العبادة، وقدوة يف املعاملة، فهو أيضا قدوة يف الـدعوة، خوملا كان 

وهـي مهمتـه األساسـية، ! كيف ال يكون كـذلك؟. بل وخري قدوة يف هذا املجال
ته، والدعوة إىل دينه فأمده باآليات،  لتبليغ رسال-سبحانه وتعاىل-وقد اختاره اهللا 

ًوأعانه باملعجزات، وأعطاه من اخللق واخللق ما يكون به مناسـبا لتبليـغ رسـالته،  ُ َْ
 .والقيام بوظيفته

، ليـدخل يف خ يف دعوته من كامل االقتداء والتأيس به خواالقتداء بالنبي 
ً ويكـون بـه أيـضا يف .ًعداد من كان يرجو لقاء اهللا واليوم اآلخر وذكـر اهللا كثـريا

 P Q R S T U V:خ كام قال سبحانه عىل لسان نبيـه خعداد أتباع النبي 

W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c ]يوسف[. 
                                                       

 ).٦٣١( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 ).١٢٩٧( أخرجه مسلم :صحيح )٢(
 »الشعب«، والبيهقي يف )٤١٦٥(، وابن حبان )٢٢٦٤(، والدارمي )٣٨٩٥( أخرجه الرتمذي :صحيح )٣(

 )].٢٨٥ (»حةالصحي«[، )٨٧١٨(



 

 ٨٥٣ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

 

 .]٧:احلرش[ p q r s t u v w: قال تعاىل
 للمؤمنني عامة أن يأخذوا ما جاءهم به رسول اهللا -سبحانه وتعاىل-ٌأمر من اهللا 

مهام أمركم به فافعلوه، «: : ويف هذا يقول ابن كثري. ّ، وأن ينتهوا عام هناهم عنهخ
 .» عنه فاجتنبوه، فإنه إنام يأمركم بخري، وإنام ينهاكم عن رشومهام هناكم

مهام كان األمر، ومهام كان النهي، يف العقيدة أو الرشيعة يف أسـلوب الـدعوة 
، والرش كل الـرش خأو وسيلتها، فإن اخلري كل اخلري يف اتباع أمره واجتناب هنيه 

 .يف ترك ذلك
ً ففيه أيضا طاعة -ّجل وعال-وة طاعة هللا وكام يف اتباع املنهاج النبوي يف الدع

صـىل بنـا :  قالا، ملا يف احلديث الذي رواه العرباض بن سارية خللرسول 
 ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون، خرسول اهللا 

ِّكأن هذه موعظـة مـودع، فـامذا ! يا رسول اهللا: ووجلت منها القلوب، فقال قائل
 ينا؟تعهد إل

ًأوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا«: فقال ّ ً ، فإنه من يعش ْ
ّمــنكم بعــدي فــسريى اختالفــا كثــريا، فعلــيكم بــسنتي وســنة اخللفــاء املهــديني  ّ ً ً

ّالراشدين، متسكوا هبا، وعضوا عليها بالنواجذ َ وإياكم وحمدثات األمور، فـإن ،
 .»كل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة

                                                       
 ).٤/٣٣٧(، »تفسري القرآن العظيم« )١(
، »لسان العرب«: انظر. (التي تيل األنياب، وقيل هي األرضاس كلها: أقىص األرضاس، وقيل: النواجذ )٢(

 ]).نجذ[، مادة )٣/٥١٣(البن منظور، 
أيب حيح سنن ص«[، )١٢٧-٤/١٢٦(، وأمحد )٢٦٧٦(، والرتمذي )٤٠٦٧( أخرجه أبو داود :صحيح )٣(

  )].٣٨٥١ (»داود



 

 ٨٥٤ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

ّ وانحرف عن منهاجه فقد عرض نفسه للفتنة خكام أن من خالف أمر النبي 
 a b c d e ` _ ^ [ :أو العذاب األلـيم، كـام يف قولـه سـبحانه

f g h i ]النور[. 
 وهو سبيله ومنهاجه وطريقتـه خعن أمر رسول اهللا : أي :يقول ابن كثري

فـق ذلـك وا، فـام خّوسنته ورشيعته، فتوزن األقوال واألعامل بأقواله وأعاملـه 
ًقبل، وما خالفه فهو مردود عىل قائله وفاعله كائنا من كان ُ. 

 هو طاعة هللا وطاعـة للرسـول، واإلعـراض عنـه فاتباع املنهاج هبذا االعتبار
 .ُّخمالفة هللا ولرسوله، وتعرض للفتنة أو العذاب األليم

 

 .]آل عمران[ < ? @ M L K J I H G F E D C B A :قال تعاىل
تـسمى هـذه اآليـة آيـة (: ويف هذا املعنى قال الشيخ عبد الـرمحن بـن حـسن

 ? <: َّادعى قوم حمبة اهللا، فأنزل اهللا تعاىل آية املحبـة(: قال بعض السلف).املحبة

@ A B C D E ــدليلها ــدهتا، ف ــة وثمرهتــا وفائ ــل املحب  إشــارة إىل دلي
ِحمبة املرسل لكـم، فـام مل حتـصل : مرهتا، وفائدهتا وثخاتباع الرسول : وعالمتها ْ ُ

 .)منكم املتابعة، فمحبتكم له غري حاصلة، وحمبته لكم منتفية

                                                       
 ).٣/٣٠٨ (»تفسري القرآن العظيم«: انظر )١(
 ).٤٧٠ص(»فتح املجيد« )٢(



 

 ٨٥٥ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

 يف دعوتـه ويف أمـوره كلهـا فهـو سـاع يف خفمن سعى التباع منهاج النبي 
 كـان سـمعه -سـبحانه وتعـاىل-، ومن أحبه اهللا -سبحانه وتعاىل-طلب حمبة اهللا 

ي يبرص به، ويده التي يبطش هبا، ورجله التـي يمـيش الذي يسمع به، وبرصه الذ
كل هذه الفوائـد وغريهـا ثمـرة . ّهبا، ولئن سأله ليعطينه، ولئن استعاذه ليعيذنه

 .خ للعبد، التي حتصل باتباع منهاج النبي -سبحانه وتعاىل-حمبة اهللا 
 

من اعتصم هبـام ، خ كتاب اهللا، وخري اهلدي هدي رسول اهللا: خري احلديث
تركـت فـيكم «:  قـالخعن مالك أنه بلغـه أن النبـي . ُهدي، ومن تركهام ضل

 .»نبيهكتاب اهللا وسنة : م هبامُكتَسَ لن تضلوا ما م:أمرين
يف حجـة الـوداع  خطـب النـاس خ أن رسـول اهللا بوعن ابن عبـاس 

 فيام سوى ذلـك ُقد يئس الشيطان بأن يعبد بأرضكم، ولكنه ريض أن يطاع« :فقال
 فاحذروا، يـا أهيـا النـاس، إين قـد تركـت فـيكم مـا إن ،مما حتاقرون من أعاملكم

 .»خة نبيه كتاب اهللا وسن: ًاعتصمتم به فلن تضلوا أبدا

                                                       
ومـا ... «:  وفيهاعن أيب هريرة ) ٦٥٠٢ (»صحيحه«كام يف احلديث القديس الذي رواه البخاري يف  )١(

ُيزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبـرصه  الـذي يبـرص ّ
ُ، ويده التي يبطش هبا، ورجله التي يميش هبا، وإن سألني ألعطينه، ولئن استعاذين ألعيذنهبه ُ«. 

، )١/١٧٢(واللفـظ لـه، واحلـاكم ) ٢/٨٩٩) (رواية الليثي (»املوطأ« أخرجه اإلمام مالك يف :صحيح )٢(
 )].٢٩٣٧ (»صحيح اجلامع«[

 ).١/١٧١(أخرجه احلاكم  )٣(



 

 ٨٥٦ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

وأمور الدعوة من مجلة ما ورد يف الكتاب والسنة، فمن اتبعهـا يف ذلـك كـان 
ًمهتديا يف طريقه ناجحا يف دعوته، ومن أعرض عن هذا املنهاج كان إعراضه سببا  ً ً

ُومن الضالل يف الدعوة تفرق اجلهود، وضياع األوقات، بل وربـام رد . يف ضالله
 خ أن رسـول اهللا ل عـن عائـشة »يح مـسلمصح«العمل عىل صاحبه، ملا يف 

 .»ًمن عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد« :قال
 

إن وسائل الدعوة وأساليبها ليست موقوفة بنصوص رشعية ال حتيد عنها، بل 
 يف عمومها أمور خاضعة الجتهاد الدعاة، ومتأثرة بـأحوال النـاس وظـروف هي

ًالزمان، والداعية يف هذه احلال معرض للخطأ والصواب يف دعوته، نظرا لطبيعته 
ًالبرشية أوال، وما عنده من النقص يف العلم والفهم والقـدرة ثانيـا ولكـن كيـف . ً

 ها عىل األقل؟السبيل إىل التخلص من هذه األخطاء، أو احلد من
   الـذي عـصمه اهللا خّال شك أن ذلك لـن يكـون إال باتبـاع منهـاج النبـي 

ّ من الرشك والضاللة، وبرأه من الزيغ واألهـواء، وطهـره مـن -سبحانه وتعاىل-
ًالفسوق والعصيان، واختاره من أرشف الناس نـسبا، وأكثـرهم حلـام وحكمـة،  ً

 Ã Ä Å Æ  : قـال تعـاىلًوأعظمهم أمانة، وأقواهم حجة، وأوفـرهم ذكـاء،

Ç ]١٢٤:األنعام[. 
 3 2 1 0 / . - , + : بقولهخ نبيه -سبحانه وتعاىل-ولقد زكى اهللا 
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 ).١٧١٨( أخرجه مسلم :صحيح )١(



 

 ٨٥٧ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

ًوال عن هوى وغرض، وإنام يقـول مـا أمـر، ما يقول ق(: : يقول ابن كثري
ًيبلغه إىل الناس كالما موفورا من غري زيادة وال نقصان ً(. 

 يف موضوع الدعوة فقد عصمه خ عصم نبيه -سبحانه وتعاىل-وكام أن اهللا 
فحني طلـب أرشاف قـريش مـن رسـول اهللا .  يف كيفية تبليغها-سبحانه وتعاىل-
م بالضعفاء من أصـحابه، كـبالل وعـامر  أن جيلس معهم وحده، وال جيالسهخ

وصهيب وخباب وابن مسعود، وليفرد أولئك بمجلس عىل حـدة، هنـاه اهللا عـن 
 :ذلك فقال
Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö 
× Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ]األنعام[. 

 : نفسه باجللوس مع هؤالء وأمثاهلم فقالَِّربَصُن يوأمره بأ
! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 

2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A ]الكهف[. 
جلس مع الذين يذكرون اهللا وهيللونه وحيمدونه ويسبحونه ويكربونـه ا(: أي

ًويسألونه بكـرة وعـشيا، مـن عبـاد اهللا، سـواء كـانوا فقـراء أو أغنيـاء أو أقويـاء  ً  
 .)أو ضعفاء

 خياطـب بعـض زعـامء قـريش، وقـد طمـع يف خوعندما كـان رسـول اهللا 
عن يشء ويلح عليـه،  خإسالمهم، إذ اقبل ابن مكتوم، فجعل يسأل رسول اهللا 

                                                       
 ).٤/٢٤٨ (»تفسري القرآن العظيم« )١(
 ).٣/٨١( البن كثري »تفسري القرآن العظيم« )٢(
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سـبحانه -عاتبـه اهللا . وأقبـل عـىل أولئـك.  لو كف سـاعته تلـكخوود النبي 
 .]عبس[ ' & % $# " ! : بقوله-وتعاىل
 ،ً أن ال خيص باإلنذار أحداخ رسوله -سبحانه وتعاىل-ومن ههنا أمر اهللا (

 والغنـي، والـسادة والعبيـد، بل يساوي فيـه بـني الـرشيف والـضعيف والفقـري
ثـم اهللا تعـاىل هيـدي مـن يـشاء إىل رصاط . والرجال والنساء، والصغار والكبـار

 .)مستقيم، وله احلكمة البالغة واحلجة الدامغة
 مـن ربـه سـبحانه فقـد أعطـاه مـن العلـم  إضافة إىل عـصمتهخفالنبي 

 يف خمـن منهـاج النبـي م وال أسلم َواحلكمة والقدرة ما مل يعط غريه، فال أحك
 .دعوته، فمن وفقه اهللا التباعه يف منهاجه سلم من األخطاء عىل قدر اتباعه

 

ما أحوج الدعاة إىل منهاج شامل كامل، جلميع مراحل العمر ونواحي احلياة، 
 ولـن ،ولكل زمان ومكان، وال يمكن أن تكون هذه املواصفات يف مناهج البـرش

                                                       
 ).٤/٤٧١( البن كثري »تفسري القرآن العظيم« )١(
يا فليس كذلك كام يف احلـديث الـذي رواه مـسلم وأما يف أمور الدن. العصمة هنا يف أمور الرشع وتبليغه )٢(

إنام أنا برش، إذا أمرتكم بيشء من دينكم فخـذوا «:  قالخ أن النبي اعن رافع بن خديج ) ٢٣٦٢(
 .»ي، فإنام أنا برشيبه، وإذا أمرتكم بيشء من رأ

عـايش وظنـه  يف أمـور املخورأيه : قالوا): ١٥/١١٦ (»صحيح مسلم«قال النووي رمحه اهللا يف رشحه عىل 
 .وال نقص يف ذلك، وسببه تعلق مههم باآلخرة ومعارفها واهللا أعلم. كغريه، فال يمتنع من وقوع مثل هذا

ًويف أمور الرشع قد خيطئ نسيانا، فيذكر أو يذكر بعد ذلـك، وقـد يكـون ذلـك تـرشيعا، كـام يف سـجود  َ ْ ًّ ُ َ
 ).٤٠١( حديث رقم »صحيح البخاري«راجع . السهو
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وال عجـب يف ذلـك ألن املنهـاج . خ إال يف منهاج النبـي يدرك الدعاة مطلبهم
 فهو الـصالح لكـل أطـوار احليـاة، ولكـل ميـادين ،النبوي يف أصله منهاج رباين

ّفال يدع جانبا من جوانب احلياة اإلنـسانية إال كـان لـه مواقـف . النشاط البرشي ً
يف اإلمتـام فيها، قـد تتمثـل يف اإلقـرار والتأييـد، أو يف التـصحيح والتعـديل، أو 

والتكميل، أو يف التغيري والتبديل، وقد يدخل باإلرشـاد والتوجيـه، أو بالتـرشيع 
والتوضيح، وقد يسلك سبيل املوعظة احلسنة، أو العقوبة الرادعة، كل يف موضعه 

 .ولكل ما يناسبه
 وما حيرك طائر جناحيه يف السامء خلقد تركنا حممد (:  قالاعن أيب ذر 
 .)ًامإال أذكرنا منه عل

ّإنه هـو الـذي مثلـت : خ عن الرسول يف هذا املقام يقول سليامن الندوي
 واملـنهج األعـىل ، بحيث تكون فيها األسـوة الـصاحلة،ًحياته أعامال كثرية متنوعة

 ألهنا مجعت بني األخـالق العاليـة، والعـادات ،للحياة اإلنسانية يف مجيع أطوارها
 .لة، والنوازع العظيمة القويمةاحلسنة، والعواطف النبيلة املعتد

ِإذا كنت غنيا مثريا فاقتد بالرسول  ً ً ً عندما كـان تـاجرا يـسري بـسلعه بـني خّ
ًوإن كنت فقريا معدما فلتكن لك بـه . احلجاز والشام وحني ملك خزائن البحرين ً

ً وحني قدم إىل املدينـة مهـاجرا إليهـا مـن ،أسوة وهو حمصور يف شعب أيب طالب
                                                       

 ].»املوسوعة احلديثية«[، )١٥٦-٢/١٥٥ (»املعجم الكبري«، والطرباين يف )٥/١٥٣( أمحد أخرجه :حسن )١(
 ).١١٤، ١١٣ص (»مقدمة الرسالة املحمدية«: انظر )٢(
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ًوإن كنت معلام فـانظر إليـه وهـو يعلـم . ًمل من طعام الدنيا شيئاوطنه وهو ال حي
َّأصحابه يف صفة املسجد ُ وإن كنت تلميذا متعلام فتصور مقعده بني يدي الـروح ً ً
ًاألمني جاثيا مسرتشدا ًوإن كنت شابا فاقرأ سرية راعي مكـة، وإن كنـت زوجـا . ً ً
ً، وإن كنـت أبـا لجية وعائـشة  واحلياة النزهية لزوج خد،فاقرأ السرية الطاهرة

ًوأيـا مـا . ألوالد فتعلم ما كان عليه والد فاطمة الزهراء وجـد احلـسن واحلـسني
 وعىل أي حال بت ،كنت ويف أي شأن من شأنك، فإنك مهام أصبحت أو أمسيت

 . هداية حسنة وقدوة صاحلةخأو أضحيت، فلك يف حياة حممد 
طوار احلياة كلهـا، وأحـوال النـاس ومن هنا تربز أمهية هذا املنهاج اجلامع أل

 !.عىل اختالفها وتنوعها، فإىل أي منهاج يذهب الدعاة بعد ذلك؟

 
لقد ذكر اهللا سبحانه وتعاىل هذه املرحلة يف كتابه العزيز بـالفتوة، كـام يف قولـه 

 .]الكهف[  ¨ © ª » ¬ ® ¯: عن أصحاب الكهف
 G H I J K L M N O P: ووصفها بـالقوة كـام يف قولـه سـبحانه

Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b ]الروم[. 
ــي  ــعف، ه ــي ض ــني مرحلت ــع ب ــي تق ــة الت ــذه اآلي ــوة يف ه ــة الق   ومرحل

 .مرحلة الشباب
                                                       

َّالصفة )١( فقراء املهـاجرين، ومـن مل يكـن لـه منـزل يـسكنه : وأهل الصفة هم. موضع مظلل من املسجد: ُ
 ]).صفف[مادة ، )٩/١٩٥(بن منظور، ال، »لسان العرب«(

 ).٣/٤٤٠ص( البن كثري، »تفسري القرآن العظيم«: انظر )٢(
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 :د، كام يف قوله سبحانه وتعاىلَُشردت اإلشارة إليها بصفات أخرى كاألكام و
 .]١٥٢:األنعام[ + * ( ) ' & % $ # " !

. االحتالم كام قاله الشعبي ومالك وغـري واحـد مـن الـسلف: واألشد هنا
 ¶ : الرشد وردت يف قوله تعاىلوصفة. )هو بلوغ سن الرشد والقوة(: وقيل

¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã ]النساء[. 
 .يف هذه اآلية داللة واضحة عىل أن الرشد ال يكون قبل االحتالم

ويف السنة املطهرة ورد ذكر هذه املرحلة بلفظ الشباب والفتيان وغريمها، ومن 
مـن ! يـا معـرش الـشباب«:  فقـالخ عن النبـي اود ذلك حديث ابن مسع

 .»، ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءاستطاع منكم الباءة فليتزوج
: يقـال. الفتـاء واحلداثـة: وأما من حيث املعنى اللغوي فإن الـشباب بمعنـى

ِشب الغالم يشب َ َُّ َ ّ شبابا، وشبوبا، وشيبا، وأشـبه اهللا، وأشـب اهللا قرنـه، بمعنـىَُ ّ ً ً ًَ ُ .
ٌوالشباب مجع شاب وكذلك شـبان وشـببة. واالسم الشبيبة، هو خالف الشيب َ َ ّ ٍُّ .

 . النهار، أي يف أولهًلقيت فالنا يف شباب: وشباب اليشء أوله، يقال
: بـن فـارسيقـول ا. وكلمة شاب تعني يف أصـلها اللغـوي الـنامء والقـوة

 .»الشني والباء أصل واحد يدل عىل نامء اليشء وقوته، يف حرارة تعرتيه«
                                                       

 )٢/١٩٠( البن كثري، »تفسري القرآن العظيم«ابن كثري،  )١(
 ).٨/١٩٠(حمد رشيد رضا مل، »تفسري القرآن احلكيم«: انظر )٢(
  ).١٤٠٠(، ومسلم )٥٠٦٥( أخرجه البخاري :صحيح) ٣(

 ].شبب[مادة ) ١/٤٨٠(ور، ، البن منظ»لسان العرب«: انظر) ٤(
 ).٣/١٧٧ (»معجم مقاييس اللغة«: انظر) ٥(
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 : ولتحديد مرحلة الشباب فهي من حيث البداية تتبني مما ييل
 .]٥٩:النور[  + * ( ) ' & % $ # " ! :قال تعاىل

: فع القلم عن ثالثـةُر«: خرسول اهللا قال :  قالاعن عيل بن أيب طالب 
 .»، وعن املعتوه حتى يعقلعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب

 سمى اإلنـسان قبـل -سبحانه وتعاىل-بالنظر إىل هذه النصوص نجد أن اهللا 
 خاطـب خ نجـد أن الرسـول ا حديث ابـن مـسعود ويف. ًاالحتالم طفال

ًمجاعة باسم الشباب، حاثا هلم عىل الزواج، وال يكون الزواج إال بعـد االحـتالم ّ .
.  جعـل بدايـة الـشباب بلـوغ اإلنـسانخ نجد أن النبي اويف حديث عيل 

 .وعىل هذا األساس، فإن مرحلة الشباب تبدأ بالبلوغ
مـا : ها خالف بني أهل اللغة ومـن ذلـكومن حيث هناية املرحلة فقد ورد في

قاله الزبيدي عن حممـد بـن حبيـب أن الـشباب مـن سـن الـسابعة عـرشة إىل أن 
ابن : الشاب هو البالغ إىل أن يكمل ثالثني وقيل: وقيل. يستكمل إحدى ومخسني

 .ست عرشة إىل اثنتني وثالثني
ــشبا ــاس ال ــنان الن ــسيمه ألس ــالبي يف تق ــصور الثع ــو من ــرب أب   ب إىل واعت

 .سن األربعني
                                                       

 »الكـربى«، والنـسائي يف )٤/٤٣٠(، واحلـاكم )١/١١٨(، وأمحد )١٤٢٣(أخرجه الرتمذي  :صحيح) ١(
 )].٣٥١٤ (»صحيح اجلامع«[، )٤/٣٢٤(

 ).١/٣٠٧ (»تاج العروس«: انظر) ٢(
 ).١٤٣، ١٤٢ص (»فقه اللغة«: انظر) ٣(
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 .من يكون سنه بني الثالثني إىل األربعني: وعند البستاين، الشاب لغة
 حتـى بلـوغ سـن مـن البلـوغ: وأما التحديد املختار ملرحلة الـشباب فهـو

 .األربعني
النامء : وسبب هذا االختيار أن األصل اللغوي لكلمة الشباب يدل عىل أمرين

ن الكريم أن سن األربعني داخلة يف هذا املعنى وأهنـا هنايـة ونجد يف القرآ. والقوة
 .]١٥:األحقاف[ 7 6 5 4 3 2 1: كام يف قوله سبحانه. للنامء

وبلـغ أربعـني . (.قوي وشـب وارجتـل: ، أي)إذا بلغ أشده(: يقول ابن كثري
 .تناهى عقله وكمل فهمه: أي) سنة

 :ية هذه املرحلة فتعود إىل عدة سامت منهاوأما أمه
 

َرفع القلم عن ثالثة«:  قالخ أن رسول اهللا اعن عيل  ِ عن النائم حتـى : ُ
 .»، وعن املعتوه حتى يعقليستيقظ، وعن الصبي حتى يشب

ة الشباب هي املرحلة التي حيصل فيها العلم والقـدرة عـىل التكليـف ومرحل
األمـر والنهـي، الـذي يـسميه (: : يقول شيخ اإلسالم ابـن تيميـة. الرشعي

                                                       
 ).١/١٠٤٤) (بدون نارش (»حميط املحيط«: انظر) ١(
وإمـا بالـسن وهـو . والبلوغ يكون إما بالعالمات الطبيعية كاالحتالم وإنبات الشعر اخلشن حول القبل) ٢(

القـاموس «: انظـر. ( سنةةوعند أيب حنيفة حتى يتم للذكر ثامين عرش. بلوغ مخس عرشة سنة عند احلنابلة
 ).٤٢ص( لسعدي أبو حبيب »الفقهي

 ).٤/١٥٨ (»تفسري القرآن العظيم« )٣(
 . تقدم خترجيه:صحيح )٤(
 ).٣٤٥، ١٠/٣٤٤ (»جمموع الفتاوى« )٥(
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العلامء التكليف الرشعي، مرشوط باملمكن من العلم والقدرة، فال جتب الـرشيعة 
جـز كـاألعمى عىل من ال يمكنه العلم كاملجنون والطفل، وال جتـب عـىل مـن يع

ًواألعرج واملريض يف اجلهاد، وكام ال جتب الطهارة باملاء والصالة قائام، والصوم، 
 .)وغري ذلك عىل من يعجز عنه

تكليف العاجز الذي ال قدرة له عىل الفعل بحال، غري واقع ( : ً أيضاويقول
درة، سقط الرشيعة التكليف عمن تكمل فيه أداة العلـم والقـُيف الرشيعة، بل قد ت

ًختفيفا عنه، وضبطا ملناط التكليف، وإن كان تكليفه ممكنـا، كـام رفـع القلـم عـن  ً ً
الصبي حتى حيتلم، وإن كان له فهم ومتييز، لكـن ذلـك ألنـه مل يـتم فهمـه، وألن 
ًالعقل يظهر يف الناس شيئا فشيئا وهم خيتلفـون فيـه، فلـام كانـت احلكمـة خفيـة  ً

 .)يدت بالبلوغُومنترشة ق
 مرحلة الشباب هي بداية سلوك طريق العبادة االختيارية التـي تنبـع وملا كانت

من اإلنسان نفسه، وجيري عليه القلم فيها باحلسنات والسيئات، فال بد هلذا الشاب 
من رعاية خاصة تعينه عىل بداية سلوك الطريـق، وتوضـح لـه معاملـه، وتـذلل لـه 

ًا مطمئنا عىل هدى وبصريةحتى يسري الشاب إىل ربه آمن. مصاعبه، وتبني له زاده ً ً. 
 

ًيمر اإلنسان يف حياته بمراحل تتفـاوت قـوة وضـعفا، فهـو خيـرج إىل الـدنيا  ً
ًصغريا ضعيفا ال يعلم شيئا، ثم يكرب شيئا فشيئا، ويقوى جسمه، وتنمـو حواسـه  ً ً ً ً

ًويزداد عقال وعلام، حتى يبلغ أشده ً. 
                                                       

 ).٣٤٥، ١٠/٣٤٤ (»جمموع الفتاوى« )١(



 

 ٨٦٥ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

 µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á :قــــال تعــــاىل

Â Ã Ä Å Æ ]النحل[. 
 منته عىل عباده يف إخراجه إياهم مـن -تعاىل–ذكر اهللا (: : يقول ابن كثري

ًبطون أمهاهتم ال يعلمـون شـيئا، بعـد هـذا يـرزقهم الـسمع الـذي يـدركون بـه 
التـي -فئـدة وهـي العقـول األصوات، واألبصار التي حيسون هبا املرئيـات، واأل

 والعقل به يميز بني األشياء ضـارها - وقيل الدماغ،مركزها القلب عىل الصحيح
ًونافعها، وهذه القوى واحلواس حتصل لإلنسان عىل التدريج قليال قليال، كلام كرب  ً

 .)زيد يف سمعه وبرصه وعقله حتى يبلغ أشده
بل إذا طـال بـه العمـر عـاد ولكن هذه املرحلة من القوة ال تدوم مع اإلنسان 

 « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³: مرة أخرى إىل الضعف، كام يف قولـه سـبحانه

 G H I J K L M N O P Q R S T U :وقوله سـبحانه .]يس[ ¼

V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b ]الروم[. 
ًخيرج من بطن أمه ضعيفا نحيفا واهن القوى ثـم يـشب : (: قال ابن كثري ً

ًقليال قليال حتى يكون صغريا ثم حدثا ثم مراهقا ثم شابا وهو القوة بعد الـضعف،  ً ً ً ً ً
ثم يرشع يف النقص فيكتهل ثم يشيخ ثم هيرم، وهو الضعف بعد القـوة، فتـضعف 

 ).شيب اللمة، وتتغري الصفات الظاهرة والباطنةاهلمة واحلركة والبطش، وت
                                                       

 ).٢/٥٨٠ (»تفسري القرآن العظيم« )١(
 ).٣/٤٤٠ (»تفسري القرآن العظيم« )٢(



 

 ٨٦٦ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

  ّأحـدث لكـم الـضعف بـاهلرم والكـرب عـام : (: وقال ابن جرير الطربي
خيلـق مـا يـشاء مـن ضـعف وقـوة ) خيلق ما يـشاء( عليه أقوياء يف شبابكم، مكنت

 ).وشباب وشيب
يعنـي جعـل بعـد (: O P Q R(: يف قولـه تعـاىل :وقال ابن اجلـوزي

 ).فولة قوة الشباب، ثم جعل من بعد قوة الشباب ضعف الكرب وشيبهضعف الط
وكام ورد يف السنة ما يدل عىل أن الشباب مرحلة القوة، كام يف حديث عبداهللا 

فقـال رسـول . مجعت القرآن فقرأته كله يف ليلة:  قالببن عمرو بن العاص، ا
 .» شهرإين أخشى أن يطول عليك الزمان، وأن متل فاقرأه يف«: خاهللا 

 .دعني أستمتع من قويت وشبايب: فقلت -
 .»فاقرأه يف عرشة«: قال

 .دعني أستمتع من قويت وشبايب: قلت -
 .»فاقرأه يف سبع«: قال

 .فأبى. دعني أستمتع من قويت وشبايب: قلت -

                                                       
 ).٣٧، ٢١/٣٦( للطربي »جامع البيان يف تفسري القرآن«انظر  )١(
 ).٦/٣١٠( البن اجلوزي »زاد املسري« )٢(
، )٣/٣٥٥(، وعبـد الـرزاق )٧٥٣(، وابـن حبـان )٢/١٦٣(، وأمحـد )١٣٤٦( أخرجه ابـن :صحيح )٣(

 )].١١١٤ (»صحيح ابن ماجه«[، )٥/٢٤ (»الكربى«والنسائي يف 



 

 ٨٦٧ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

قوة يف البدن، وقوة يف احلواس، وقوة عىل : والقوة يف هذه املرحلة يف كل يشء
 ::قال اإلمام الشافعي. وة عىل طلب العلمالعمل والتكسب، وق

  ّوال ينـــــال العلـــــم إال فتـــــى
ـــذي ـــامن احلكـــيم ال ـــو أن لق   ل
ـــــا ـــــال مل ـــــر وعي ـــــيل بفق ََب

  

 

ـــشغل   خـــال مـــن األفكـــار وال
  ســـارت بـــه الركبـــان بالفـــضل
ــــل ــــبن والبق ــــني الت ــــرق ب   ف

 

يـا : يا أبت، ما احلفاظ؟ قال: قلت أليب(: : وقال عبداهللا بن أمحد بن حنبل
 ).شباب كانوا عندنا من أهل خراسان وقد تفرقوا !بني

ًوكام أن مرحلـة الـشباب قـوة يف الـتعلم فهـي قـوة يف التعلـيم أيـضا ّ َُّ فعـن . َ
:  قـالخحدثنا عـن رسـول اهللا : قلنا لزيد بن أرقم: عبدالرمحن بن أيب ليىل قال

 . شديدخكربنا ونسينا، واحلديث عن رسول اهللا 
ً أيضا مرحلة قوة يف الشهوة اجلنسية، لزم االهـتامم ّولـام كانت مرحلة الشباب

 خهبا وحتصني الشباب من الوقوع يف املعصية، من أجل ذلك حـرص الرسـول 
:  قـالا كام يف حديث عبداهللا بن مـسعود يعىل حتصني شباب الصحابة 

ً شبابا ال نجد شيئا، فقال لنا رسول اهللا خكنا مع النبي  يا معرش الـشباب، «: خً
، وأحـصن للفـرج، ومـن مل  فإنه أغـض للبـرص،اع منكم الباءة فليتزوجمن استط

 .« فإنه له وجاء،يستطع، فعليه بالصوم
                                                       

 ).٢١ص (»ديوان الشافعي« )١(
 »الكبــري«، والطــرباين يف )٧١١( ، والطيالــيس)٤/٣٧٠(، وأمحــد )٢٥( أخرجــه ابــن ماجــه :صــحيح )٢(

 )].٢٣ (»صحيح ابن ماجه«[، )٥/١٦٩(
 ).٩/١١٠( ابن حجر، »فتح الباري«: أصله رض اخلصيتني، واملراد يضعف الشهوة، انظر: الوجاء )٣(
 ).١٤٠٠(، ومسلم )٥٠٦٦( أخرجه البخاري :صحيح )٤(



 

 ٨٦٨ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

 عن املبارشة للصائم، فرخص خًأن رجال سأل النبي  (:اوعن أيب هريرة 
 .)، وأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي هناه شابله

ومن هنا يتأكد االهتامم بالشباب من أولياء أمـورهم ومـن املـربني والـدعاة، 
عـدوهم، ويبعـدوا عـنهم كـل مـا مـن شـأنه إثـارة والسعي إىل حتصينهم، وأن يب

 .شهواهتم ووقوعهم فيام حرم اهللا عليهم
 

تعود األفضلية هلذه املرحلة ملا جيتمع لإلنسان فيها من القـوة والنـشاط، دون 
كـام -غريها، وملا يتوافر له فيها من كامل احلواس، والقدرة عىل الـتعلم والكـسب 

هذه األفضلية ليست مطلقة لكل الناس، بل وربام كانـت بعـض  ولكن -أسلفت
الفرتات عند بعض الناس أفضل من فرتة الشباب، وذلـك عنـدما يتحقـق لـه يف 

 ففـي هـذه احلالـة -سـبحانه وتعـاىل-تلك املرحلة قوة اإليامن ودوام الصلة باهللا 
 مع قـوة وتكتمل األفضلية عندما جتتمع مرحلة الشباب. تكون األفضلية احلقيقية

 .اإليامن فيها
ومما يدل عىل فضل هذه املرحلة أهنا هي احلال التي يكون عليها أهل اجلنة ملـا 

إن : ٍينادي مناد«:  قالخ عن النبي بورد عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة 
ًم أن حتيوا فال متوتـوا أبـدا، وإن لكـم أن ، وإن لكًلكم أن تصحوا فال تسقموا أبدا

ًتشبوا فال هترموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فال تبأسوا أبدا ً ُّ ِ َ«. 
                                                       

صـحيح أيب « [،)٢٣٢، ٤/٢٣١ (»الـسنن«، والبيهقـي يف )٢٣٨٧( أخرجـه أبـو داود :صحيح حسن )١(
  )].٢٠٩٠ (»داود

 ).٢٨٣٧( أخرجه مسلم :صحيح )٢(



 

 ٨٦٩ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

 

إذا كان عمر اإلنسان يف هذه األمة بني الستني والسبعني، كام يف احلديث الذي 
بـني الـستني إىل أعـامر أمتـي مـا «: خقال رسول اهللا :  قالارواه أبو هريرة 

، ٦٠(فإن الوسـط احلـسايب هلـذين العـددين . »السبعني، وأقلهم من جيوز ذلك
وإذا كـان زمـن سـن الغلوميـة هـو مـن الـوالدة حتـى سـن .  سـنة٦٥هو ) ٧٠

 إىل األربعني حسب التعريـف -ًغالبا- وسن الشباب من الرابعة عرشة الشباب
 ثم الـشيخوخة مـن  إىل متام اخلمسنيثم زمن الكهولة من انتهاء فرتة الشباب

 .بعد اخلمسني إىل آخر العمر، فمرحلة الشباب هي أطول هذه املراحل
 

الشباب عىل مدار التاريخ يف مجيع األطوار، ويف أي قطر من األقطـار، وعـىل 
ًف الدعوات، هم أكثر الناس تأثرا، وأرسعهم اسـتجابة، بخـالف الـشيوخ اختال

. دعون إليهُالذين متسكوا بمعتقداهتم، وآثروا موروثاهتم، ولو تبني هلم احلق فيام ي
 . من األقوامًفكان دائام املكذبون للرساالت واملحاربون للدعوات هم املأل

                                                       
، ٢/٤٦٣(، واحلـاكم )٢٩٦٩(، وابن حبـان )٤٢٣٦(، وابن ماجه )٣٥٥٠( أخرجه الرتمذي :صحيح )١(

 )].١٠٧٣ (»صحيح اجلامع«[، )٥٩٨٣(، وأبو يعىل )٤٦٤
 . حني أن يولد إىل أن يشبُوالغالم بالضم من): ٩/٥ (»تاج العروس«قال الزبيدي يف  )٢(
 ].كهل[مادة ) ١١/٦٠٠ (»لسان العرب«ٍوقيل كهل حينئذ النتهاء شبابه : قال األزهري )٣(
 .املرجع السابق، وليس من قول األزهري )٤(
ُالرؤساء، سموا بذلك ألهنم مالء، مما حيتاج إليه واملـأل مهمـوز مقـصور: املأل )٥( ٌ ّ اجلامعـة، وقيـل أرشاف : ُِ

: ، ابـن منظـور»لـسان العـرب«: انظر(ُجوههم ورؤساؤهم ومقدموهم الذين يرجع إىل قوهلم القوم وو
 ]).مأل[، مادة )١/١٥٩(



 

 ٨٧٠ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

ون الناس من اتباع الرسل، كام وال يقترص هبم األمر عىل التكذيب، بل وحيذر
 .]األعراف[  h i j k l m n o p q r s t: يف قوله سبحانه

i h g f e d c b a : وحيرضون الطغاة عىل الرسل وأتباعهم

w v u t s r q p o n m l k j ]األعراف[. 
 .هذا ديدهنم يف كل زمان ومكان

والشباب عىل خالفهم، فهؤالء أصحاب الكهـف فتيـة آمنـوا بـاهللا كـام قـال 
 .]الكهف[ ¯ ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢: سبحانه عنهم

ّما هم إال شباب آمنوا باهللا ونظروا إىل الدنيا بمنظار الـشباب إىل آخر القصة، 
املؤمن فوجدوا أهنم أكرب منها، ومألت رؤيتهم لرهبم كل ما يمأل العني، فاطمأنوا 
ّإىل أن اهللا لن خيذهلم، ففروا بدينهم إىل رهبم، وانترص احلق الذي يـدينون بـه عـىل 

 .باطل غريهم
 O P:  بقولـه-سـبحانه وتعـاىل-  يـصفهم اهللا×وهؤالء أتباع موسى 

Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e 
f ]يونس[. 

 مع ما جاء بـه مـن ×خيرب تعاىل أنه مل يؤمن بموسى : : يقول ابن كثري
ساطعات، إال قليـل مـن قـوم اآليات البينات واحلجج القاطعات، والرباهـني الـ

                                                       
 ).٢/٤٢٨ (»تفسري القرآن العظيم« )١(



 

 ٨٧١ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

فرعون من الذرية وهم الشباب، عىل وجل وخوف منه ومن ملته أن يردهم إىل ما 
 .)كانوا عليه من الكفر

ًكام أن الفئة املؤمنة التي تركزت يف دار األرقـم يف فجـر الـدعوة كـانوا شـبابا 
ُيـل ِمكتهلني يف شباهبم، غضيضة عن الرش أعينهم، ثقيلة عن الباطل أرجلهـم، ج

 .عبادة، وأمة تبليغ وصرب وجهاد
وهـو سـن اكـتامل - كان يف سـن األربعـني خُوحينام أوحي إىل رسول اهللا 

 مبارشة، وكان أصغر مـن رسـول ا واستجاب له أبو بكر الصديق -الشباب
 كـان عمـره يـوم أسـلم مل يبلـغ اوعمر بن اخلطاب .  بنحو سنتنيخاهللا 

وهكـذا كـان عبـداهللا بـن مـسعود، . ميـع أصغر اجلاوعيل . الثالثني سنة
 وعـرشات يوسعيد بن زيد ومصعب بـن عمـري، واألرقـم بـن أيب األرقـم 

 .ًغريهم، بل مئات كانوا شبابا
ولقد أدرك كثري من أصحاب الدعوات اهلدامة واألفكار املنحرفة هـذه الـسمة 
عند الشباب، فركزوا جهودهم، ووضعوا خططهم، القتناص الشباب واحتوائهم، 

مستغلني يف ذلـك الـدعايات الرباقـة، . .وتسيريهم يف فلكها، وتسخريهم خلدمتها
 .ًوالشعارات املضللة، التي كثريا ما ينخدع هبا الشباب دون غريهم

                                                       
 ).٤٦٦ ترمجة ١/٤٣٢( ابن حجر، »هتذيب التهذيب« . سنة٦٣هـ وعمره ١٣ تويف سنة األن أبا بكر  )١(
، ابـن حجـر، »هتـذيب التهـذيب«:  سنة، انظـر٦٣هـ وعمره ٢٣ة  تويف سناألن عمر بن اخلطاب  )٢(

)٧/٣٨٧.( 



 

 ٨٧٢ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

لقـد فقـد اإلسـالم سـيطرته عـىل حيـاة املـسلمني (: )جب(يقول املسترشق 
ً وأخذت دائرة نفوذه تضيق شيئا فـشيئا حتـى انحـرصت يف،االجتامعية  صـفوف ً

وقـد مـىض هـذا . ًحمدودة، وقد تم معظم هذا التطور تدرجييا من غري وعي وانتباه
ًالتطور اآلن إىل أمر بعيد، ومل يعد ممكنا الرجوع فيـه، ولكـن نجـاح هـذا التطـور 
يتوقف إىل حد بعيد عىل القادة والزعامء يف العامل اإلسالمي، وعىل الـشباب مـنهم 

 .) التعليمي والثقايف العلامينكل ذلك كان نتيجة النشاط. خاصة
وتسعى املخططات اليهودية يف تـدمري الـشباب إىل نـرش اإلباحيـة وتقـديس 
اجلنس، بعد أن نادى هبا كتاب اليهود وفالسفتهم، ونـادت هبـا مجعيـتهم الـرسية 

 : التي من تعاليمها)املاسونية(وعىل رأسها 
ً أحرارا جنسيا، نريد أن نخلق إن أمنيتنا هي تنظيم مجاعة من الناس، يكونون( ً

الناس الذين ال خيجلون من أعضائهم التناسلية، ويف هذه األيام التي تـسود فيهـا 
ًاملدنية املسيحية، نجد صعوبات مجة، ولكـن البدايـة رسـمت فعـال ومهـام تكـن  ُ ّ
ّصغرية إال أهنا ناجحة، وعىل نطاق واسع ال بد من النرص املحقق، إذا استطعنا أن 

عـىل . لشباب منذ سـنوات أعامرهـم األوىل أسـس هـذه اآلداب اجلديـدةنغذي ا
 .)...!!الشباب أن يدركوا منذ والدهتم أن أعضاء التناسل مقدسة

                                                       
 ).٤٥ص( جالل العامل »)ّدمروا اإلسالم أبيدوا أهليه: (قادة الغرب يقولون«) ١(
املاسونية هي أخطر اجلمعيات الرسية يف العامل، وهي منظمة هيودية إرهابيـة غامـضة، تـدعو إىل اإلحلـاد  )٢(

 »موسـوعة األديـان«: انظـر. (أعـضائها مـن الشخـصيات املرموقـة يف العـاملواإلباحية والفـساد، كـل 
 ).٤٥٣-٤٤٩ص(

 ).١٨٢ص(، عبداهللا التل »جذور البالء« )٣(
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يقـول . ويسعى دعاة النرصانية إلفساد شباب املسلمني وقطـع صـلتهم بـاهللا
 :م١٩٣٥صموئيل زويمر يف مؤمتر القدس للمنرصين املنعقد عام 

ع العقول يف املاملك اإلسالمية لقبول الـسري يف الطريـق الـذي لقد هيأتم مجي(
ًسعيتم له، أال وهو إخراج املسلم من اإلسالم، إنكم أعددتم نشأ ال يعرف الصلة 

أخـرجتم املـسلم مـن (: ويتابع ذلك املسترشق ويقـول. )باهللا وال يريد أن يعرفها
ًإلسالمي مطابقا ملـا أراده اإلسالم، ومل تدخلوه يف املسيحية، وبالتايل جاء النشء ا

 ال هيتم بعظائم األمور وحيب الراحة والكسل، ويسعى للحصول عـىل ،االستعامر
الشهوات بأي أسلوب حتى أصبحت الشهوات هدفـه يف احليـاة، فهـو إن تعلـم 
ّفللحصول عىل الشهوات، وإن مجع املال فللشهوات، وإذا تبوأ أسمى املراكز ففي 

بكـل يشء للوصـول إىل الـشهوات، أهيـا املبـرشون إن سبيل الشهوات، إنه جيود 
ًومن حرصهم أيضا عىل إفساد شـباب املـسلمني . )مهمتكم تتم عىل أكمل وجه

ًجيب أن نشجع إنشاء املدارس عىل النمط الغريب، ألن كثريا (: تكيل) املبرش(يقول 
َمن املسلمني قد زعزع اعتقادهم باإلسالم، حينام درسوا الكتب املدر ِ ْ سية وتعلموا ُ

 .)اللغات األجنبية
وهكذا تتسابق جهود الكفـر والطغيـان يف رسـم خططهـا وتركيـز جهودهـا 
لتدمري شعوب اإلسـالم، وإفـساد شـبابه، مـستغلة يف ذلـك رسعـة اسـتجابتهم 

                                                       
 ).٢٧٦-٢٧٥ص( عبد اهللا التل، »جذور البالء« )١(
 .ًوهذا القول ليس صحيح دائام). ٧٣ص (»)دمروا اإلسالم أبيدوا أهله: (قادة الغرب يقولون«) ٢(



 

 ٨٧٤ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

وانخداعهم بالدعايات، املضللة والشعارات الرباقة، فمن األجدر بدعاة اإلسالم 
ُقظوا مـن سـباهتم، ويطرحـوا عـنهم ثيـاب الكـسل أن يفيقوا من غفلتهم، ويستي

ًواجلمود، ويقتنـصوا بـدعوهتم الـشباب، فهـم أرق قلوبـا وألـني أفئـدة، وأرسع 
استجابة، والدعوة اإلسالمية دعـوة ربانيـة، دعـوة احلـق والفطـرة، ال حتتـاج إىل 
دعايات زائفة، وال إىل شعارات مضللة، فالبد من إدراك الشباب قبل أن ينحرف 

 .املفسدون، ويتخطفهم الكافرونهبم 
 

الشباب يف كل مكان ويف مجيع أدوار التاريخ إىل يومنا هذا عامد حضارة األمم 
ورس هنضتها وحاملو لوائها ورايتها وقائدو جحافلها، ألهنم يف سن اهلمم املتوثبة 

باب اإلسـالم واجلهود املبذولة، سن البذل والعطاء، سن التـضحية والفـداء وشـ
 هم عامد احلضارة احلقيقية التي انبثقت مـن مكـة خعىل األخص، شباب حممد 

املكرمة، احلضارة التي أخرجت الناس من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد، ومن 
 . ومستقبل كل أمة مرهون بحارض شباهبا،جور األديان إىل عدل اإلسالم

ات، كام أن الـشباب أنفـسهم عنـدهم ًفتغيري الشباب إذا كفيل بتغيري املجتمع
وخري شاهد عـىل . من القدرة ما ليس عند غريهم من الفئات يف تغيري املجتمعات

 يف جمتمع املدينة من التغيـري، فقـد جـاءهم اذلك ما أحدثه مصعب بن عمري 
 بـايعوا ن هم الـذي،ً وليس فيها سوى اثني عرش مسلامخحني أرسله رسول اهللا 

ُ فأخذ يفقههم ويقرئهم القـرآن، ويـدعو إىل ،ة العقبة األوىل من قبل بيعخالنبي  ُ
 .. !!. ومل يكد يتم بينهم بضعة أشهر حتى استجابوا هللا وللرسول،اهللا ورسوله
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ويف موسم احلج التايل لبيعة العقبة األوىل كان مسلمو املدينة يرسلون إىل مكة 
سبعني رجال فـيهم  يتكون من ثالث وخًوفدا يمثلهم وينوب عنهم للقاء النبي 

 فكانت املدينـة ، إىل املدينة وأصحابهخومن ثم تتم هجرة رسول اهللا . امرأتان
 . فانطلقت منها حضارة اإلسالم لتغيري املجتمعات،نواة الدولة اإلسالمية

 
 

لرشيفة يف فضل العلم والعلامء، توافرت اآليات الكريمة واألحاديث النبوية ا
وال شك أنه أرشف ما رغب فيه راغب، وأفضل ما طلبه طالب، ومعرفة يشء من 
 ُّهذا الرشف والفضل توقظ اهلمة يف الطلب، وتشوق النفس إىل التحصيل، فتجـد

ومن . يف البحث، وتستثمر الوقت فيه، لنيل هذا الرشف العظيم، والفضل العميم
ومـن ذلـك . ني فضل العلم بآيات كريمة أو أحاديث رشيفة يبخهنا كان النبي 

 < = > ; : 9 8 7 6 5 4 :-تعـاىل-قـال . عىل سبيل املثال مـا يـيل

? @ A B C D E F G ]آل عمران[. 
ــد ــرهنم يف التوحي ــام، لق ــذا املق ــامء يف ه ــة للعل ــصوصية عظيم ــذه خ   وه

 أن هذه اآلية تدل عـىل فـضل العلـم مـن : وذكر ابن القيمباملالئكة املرشفني
 :وجوه كثرية منها

                                                       
 ).١/٤٤١( ابن هشام، »السرية النبوية«. نسيبة بنت كعب وأسامء بنت عمرو بن عدي: رأتان مهاامل )١(
، حممد مجال الدين القاسمي »حماسن التأويل«: ، وانظر)١/٣٥٤( ابن كثري »تفسري القرآن العظيم«: انظر )٢(

)٤/٦٦.( 
 ).٤٩، ١/٤٨ (»مفتاح دار السعادة«: راجع )٣(
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سـبحانه -استشهادهم دون غريهم من البرش، واقرتان شهادهتم بـشهادة اهللا 
 . وشهادة املالئكة-وتعاىل

 .]٢٨:فاطر[ ´ ³ ² ± ° ¯ : -سبحانه–ل العلم قوله ومن أدلة فض
أي إنام خيشاه حق خشيته العلامء العارفون، ألنه كلـام كانـت املعرفـة للعظـيم 
القدير املوصوف بصفات الكامل، املنعوت باألسامء احلسنى، كانت املعرفة به أتم، 

 ووجه الداللـة أن العلـامء هـم ،ه أعظم وأكثروالعلم به أكمل، وكانت اخلشية ل
 1 0 / .: -تعـاىل-أهل اخلشية، وأهل خشيته هم أهل رضوانه، كام قـال 

 .]البينة[ 8 7 6 5 4 3 2
 ¿ ¾ ½ ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º: -سـبحانه وتعـاىل-ومنها قولـه 

À Á ]٢٦٩:البقرة[. 
: وقيـل. ليست بالنبوات ولكنه القرآن والعلـم والفقـه) احلكمة(: قال جماهد

املعرفـة بـالقول ناسـخه : وقيـل. العلم بالـدين:اإلصابة يف القول والفعل، وقيل
. .ره، وحاللـه وحرامـه وأمثالـهَّمـه ومـؤخَّومنسوخه، وحمكمه ومتـشاهبه، ومقد

هللا إصابة الصواب يف القول والفعل من يشاء، ومـن يؤتـه اهللا يؤيت ا: وتأويل ذلك
ًذلك فقد آتاه خريا كثريا ً. 

                                                       
 ).٣/٥٥٤(، »قرآن العظيمتفسري ال«ابن كثري،  )١(
 ).٥٧٩-٥/٥٧٦( الطربي »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«: راجع )٢(
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من «:  يقولخسمعت رسول اهللا :  قالاومن السنة ما ورد عن معاوية 
طي، ولن تزال هذه األمة  واهللا يع، وإنام أنا قاسم يف الدينًيرد اهللا به خريا يفقهه
 .» ال يرضهم من خالفهم حتى يأيت أمر اهللا،قائمة عىل أمر اهللا

يف هذا احلديث بيان ظاهر لفضل العلامء عىل سائر الناس، ولفضل التفقـه يف 
الدين عىل سائر العلوم، فمن حـصل لـه التفقـه يف الـدين، حـصلت لـه اخلرييـة 

 يتعلم قواعد اإلسـالم، ومـا يتـصل هبـا مـن أي- ومن مل يتفقه يف الدين العامة
 .ُ فقد حرم اخلري-الفروع

ًمن سـلك طريقـا «:  يقولخسمعت رسول اهللا :  قالاعن أيب الدرداء 
ًيطلب فيه علام، سلك اهللا به طريقا من طرق اجلنة  لتـضع أجنحتهـا ، وإن املالئكـةً

ُلطالب العلم رضا بام يـصنع، وإن العـامل ليـستغفر لـه مـن يف الـسموات ومـن يف  ّ ً
ّاألرض، واحليتان يف جوف املاء، وإن فضل العامل عىل العابـد كفـضل القمـر ليلـة 

ً وإن األنبياء مل يورثـوا دينـارا ، العلامء ورثة األنبياءّ، وإنالبدر عىل سائر الكواكب ِّ ّ
َّوال درمها، إنام ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر ً«. 

                                                       
ْالفقــه )١(  »القــاموس املحــيط«(العلــم بالــيشء والفهــم لــه والفطنــة، وغلــب عــىل علــم الــدين لــرشفه : ِ

 ]).الفقه: [، مادة)٤/٢٨٩(الفريوزأبادي 
، القـسطالين »هدي الساري لرشح صحيح البخـاري« . أقسم بينكم تبليغ الوحي من غري ختصيص:أي )٢(

)١/١٧٠.( 
 ).١٠٣٧(، ومسلم )٧١(أخرجه البخاري،  :صحيح )٣(
 .وردت نكرة يف سياق الرشط فهي هنا تفيد التعميم) خري(ألن كلمة  )٤(
 ).١/١٦٥(، ابن حجر »فتح الباري«: انظر )٥(
، )٥/١٩٦(، وأمحـد )٢٢٣(ن ماجـه ، وابـ)٢٦٨٢(، والرتمـذي )٣٦٤١( أخرجـه أبـو داود :صحيح )٦(

 .)]٦٢٩٧ (»صحيح اجلامع«[
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هذا احلديث فيه حجة باهرة عىل رشف العلم وأهله يف الدنيا واآلخرة، لكـن 
ديث ويـدل احلـ. الكالم يف العلم النافع، ألنه الذي يرتتب عليه اجلزاء املـذكور

 :عىل فضل العلم من وجوه
سـبحانه - وذلك أن طالب العلـم إذا أراد بـه وجـه اهللا ّأن العلم طريق اجلنة،) أ(

 وطلب مرضاته، فإنه يدل عىل اهللا من أقرب الطرق وأسـهلها، فمـن -وتعاىل
 وصل إىل اهللا وإىل اجلنة بأقرب الطـرق وأسـهلها ،سلك طريقه ومل يعرج عنه

 .افع وعمل صالحبام حيصل له من عمل ن
 . مما يدل عىل فضله وعلو شأنهتواضع املالئكة لطالب العلم،) ب(
 وذلك استغفار من يف الساموات واألرض حتى احليتان يف املاء لطالب العلم،) ج(

ألن العلم سبب يف نجاة النفوس من أنواع املهلكات، فكان جزاؤه من جنس 
 .عمله، فاالستغفار سبب لنجاته

 وذلك ألن العامل يـشبه القمـر الـذي يـيضء اآلفـاق، ضل من العابد،العامل أف) د(
وأما الكوكب فنوره ال يتجاوز نفسه، أو ما قـرب . ويمتد نوره يف أقطار العامل

ِالعاملِ عـىل العابـد ُفضل« :منه، ويف هذا يقول عليه الصالة والسالم ِ كفـضيل : ِ
 .»ْعىل أدناكم

                                                       
 ).٦/١٥٤( املناوي »فيض القدير رشح اجلامع الصغري«) ١(
صـحيح «[، )٨/٢٣٣ (»الكبـري«، والطرباين يف )٢٩٤(، والدارمي )٢٦٨٥( أخرجه الرتمذي :صحيح )٢(

 )].٤٢١٣ (»اجلامع
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وقد أدرك كثري من السلف هذا الفـضل فحرصـوا عـىل االجتهـاد يف العلـم، 
جملـس فقـه خـري مـن (: أكثر من حرصهم عىل االجتهاد يف العبادة، قال ابن عمر

لـيس بعـد (: -رمحهـام اهللا- وعن سفيان الثـوري والـشافعي )عبادة ستني سنة
باب من (:  قاالبأيب ذر وأيب هريرة  وعن )الفرائض أفضل من طلب العلم

ام أهيـ(: :  وسئل اإلمـام أمحـد)ًالعلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوعا
إذا كنت تنسخ : ًأحب إليك، أن أصيل بالليل تطوعا، أو أجلس أنسخ العلم؟ قال

 .)العلم ال يعدله يشء(: ًوقال أيضا) يلما تعلم من دينك أحب إ
ًوحسبك هبذه الدرجة جمـدا وفخـرا، وهبـذه املرتبـة  :ّأن العلامء ورثة األنبياء) هـ( ً

ًرشفا وذكرا، فكام ال رتبة فوق رتبة النبوة، فال رشف فوق رشف وارث تلـك  ً
 فـإن األنبيـاء خـري خلـق اهللا، ،الرتبة، هذا من أعظـم املناقـب ألهـل العلـم

 إذ ،ورثتهم خري اخللق بعدهم، وملا كان كل موروث ينتقل مرياثـه إىل ورثتـهف
هم الذين يقومون مقامه من بعده، ومل يكن بعد الرسل من يقـوم مقـامهم يف 

 كانوا أحق الناس بمرياثهم، وفيه تنبيه عىل أهنم ،تبليغ ما أرسلوا به إال العلامء
اعتهم واحرتامهم، وتعزيـزهم أقرب الناس إليهم، وفيه إرشاد وأمر لألمة بط

 .وتوقريهم وإجالهلم، فإهنم ورثوا من هذه بعض حقوقهم عىل األمة
                                                       

 ).٦ص (»لمتذكرة السامع واملتكلم يف آداب العامل واملتع« )١(
 ).١٢ص( ابن مجاعة »تذكرة السامع واملتكلم«) ٢(
 .املرجع نفسه )٣(
 ).٣٧ص( ابن رجب احلنبيل »رشح حديث أيب الدرداء« )٤(
 ).٦ص( ابن مجاعة »تذكرة السامع واملتكلم يف آداب العامل واملتعلم«: انظر )٥(
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 وحثهم عليه لنيل ذلـك ، حيرص عىل ترغيب الشباب يف العلمخكان النبي 
 وليحملوا رسـالته مـن بعـده، فنـراه عليـه الـصالة ،الفضل العظيم املرتتب عليه

ُلسالم يف غالب األحيان ال يلقي املعلومات جمردة، بل يربطها بحـصول منفعـة وا
ًأو دفع مرضة، مما يشوق النفس ويشحذ اهلمة، فيكون الشاب هبذا راغبا يف العلـم  ّ ُ

ًحافظا له، عامال به  : ومن ذلك،ً
، ىحـَّ شكت ما تلقى من أثر الرل أن فاطمة اعن عيل بن أيب طالب 

ّ فأخربهتـا، فلـام لْ، فانطلقت فلم جتده، فوجدت عائشة  بسبيخُفأيت النبي 
وقـد أخـذنا - إلينا خ أخربته عائشة بمجيء فاطمة، فجاء النبي خجاء النبي 
ُ فقعد بيننـا حتـى وجـدت بـرد .»عىل مكانكام«: ُ فذهبت ألقوم، فقال-مضاجعنا

ًأال أعلمكام خريا مما سألتامين؟ إذا «:  عىل صدري، وقالقدميه أخذمتا مـضاجعكام، ُ
ً ثالثا وثالثني، فهو خـري نً ثالثا وثالثني، وحتمدانً، أربعا وثالثني، وتسبحانتكربا

 .»لكام من خادم
 »ًأال أعلمكام خريا ممـا سـألتامين«: ×والرتغيب يف هذا احلديث هو يف قوله 

 وظـاهر هـذا أنـه أراد أن »دلكام عىل ما هو خري لكام مـن خـادمأال أ«ويف رواية 
 .ّيعلمهام أن عمل اآلخرة أفضل من أمور الدنيا عىل كل حال

                                                       
 . واللفظ للبخاري)٢٧٢٧(، ومسلم )٣٧٠٥( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 )..٦٣١٨( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
 ).١١/١٢٤(، ابن حجر »فتح الباري«: انظر )٣(
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ريغب فـيام هـو  احلريص عىل اآلخرة سـاّوال شك أن عيل بن أيب طالب 
قويل مـا هـو خـري :  فقلتفغمزهتا«: خري، ويعرب عن ذلك يف رواية أخرى بقوله

 ».. .إذا أخذمتا مـضاجعكام« : بقولهخ، عند ذلك بادر الرسول »منه أحب إيل
ً حريصا عىل الدعوات بعدما تعلمهن مـن ااحلديث، فكان عيل بن أيب طالب 

. خا تركته منـذ سـمعته مـن النبـي م(: ا، ويؤيد ذلك قوله خرسول اهللا 
 .)وال ليلة صفني:  قالوال ليلة صفني؟: قيل له

أال أعلمـك كلـامت «:  يقـولا للشاب الرباء بن عـازب خويف ترغيبه 
ِّتقوهلا إذا أويت إىل فراشك، فإن مت من ليلتك ِّمت عىل الفطرة، وإن أصـبحت، ، ِ ِ

اللهم أسلمت نفيس إليك، ووجهـت وجهـي : ًأصبحت وقد أصبت خريا، تقول
إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، وأجلأت ظهري إليك، ال ملجـأ، 

 .»وال منجا منك إال إليك، آمنت بكتابك الذين أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت
فطعن بيده يف صـدري ثـم : أرسلت، قالوبرسولك الذي : قال الرباء فقلت

 .»وبنبيك الذي أرسلت«: قال
                                                       

 .لفاطمة : أي )١(
  ).١١/١٤٥( البن حجر »فتح الباري«: انظر )٢(

هي ليلة احلرب املعروفة بصفني بني عيل ومعاوية، وصفني موضع بقرب الفـرات مـن اجلانـب الغـريب،  )٣(
 ).٣/٤١٤ ( احلموي»معجم البلدان«: انظر

 ).٢٧٢٧( أخرجه مسلم :صحيح )٤(
واللفـظ لـه، وابـن ماجـه ) ٣٣٩٤(، والرتمذي )٢٧١٠(، ومسلم )٦٣١١(أخرجه البخاري  :صحيح )٥(

 )].٢٧٠٣ (»صحيح الرتمذي«[، )٣٠٢-٤/٣٠١(، وأمحد )٣٨٧٦(
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 حب نفوس املؤمنني للجنة فريغب الشاب شداد بن خويستغل رسول اهللا 
أال أدلك عىل سيد االستغفار؟ اللهم أنت ريب ال إله إال «: أوس يف العلم ويقول له
، وأنا عىل عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك مـن رش أنت، خلقتني وأنا عبدك

ّما صنعت، وأبوء لك بنعمتك عيل، وأعرتف بذنويب، فاغفر يل ذنويب، إنه ال يغفـر 
 .»الذنوب إال أنت

ال يقوهلا أحدكم حني يميس فيـأيت «:  هذا الرتغيب بقولهخويؤكد الرسول 
، وال يقوهلا حني يصبح فيأيت عليه قـدر ّ قبل أن يصبح إال وجبت له اجلنةٌرَه قدعلي

 .»ّقبل أن يميس إال وجبت له اجلنة
 يستخدم أساليب عملية يف ترغيب الشباب بـالعلم، إضـافة خكام أن النبي 

كأخـذه بيـد الـشاب . ىل الكلامت املحببة لنفوسهم، قبل إعطائهم العلم املقصودإ
أن  يف دبـر كـل صـالة َّنَعَال تـد! ُأوصيك يا معاذ«:  وقوله لهامعاذ بن جبل 

 .»عبادتك وشكرك وحسن اللهم أعني عىل ذكرك: تقول
وبعد معرفة يشء من فضل العلم، وطرف من ترغيب الشباب فيه، كجزء من 

اب إىل باملنهاج النبوي يف دعوة الشباب، هناك أمر آخر ذو أمهية بالغة يف دعوة الش

                                                       
، وأمحـد )٥٥٢٢(واللفـظ لـه، والنـسائي ) ٣٣٩٣(، والرتمـذي )٦٣٠٦(أخرجـه البخـاري  :صحيح )١(

 )].٢٧٠٢ (»صحيح الرتمذي«[، )٩٢٨(، وابن حبان )٤/١٢٢(
، وابــن خزيمــة )٢٤٥، ٥/٢٤٤(، وأمحــد )١٣٠٣(، والنــسائي )١٥٢٢( أخرجــه أبــو داود :صــحيح )٢(

  )].٧٩٦٩ (»صحيح اجلامع«[، )٧٥١(
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العلم، أال وهو الدعاء هلم فيه، وهذا أمر يغفـل عنـه الكثـري مـن الـدعاة، ولكـن 
علم الكـريم، مـا كـان يغفـل عـن ذلـك، كـام  الداعية احلكيم واملخرسول اهللا 

 .سنعرف يف املبحث القادم، بإذن اهللا تعاىل

 
 

إضافة إىل بيان فضل العلم للشباب، ملا له من فائدة يف إقباهلم عليـه، وحتـصيلهم 
 كـان خ فإن النبـي -ُكام ذكر-له، والعمل به، وزيادة عىل ترغيب الشباب يف العلم 

ًا هبم يف التعليم، مراعيا ألحواهلم فيه، سواء كانت هـذه األحـوال خارجـة عـن رفيق ً
اإلنسان، كـأحوال الزمـان واملكـان، أو متعلقـة باإلنـسان كحـال اجلـسم والعقـل 

| { ~ � :  رسوله بقوله-سبحانه وتعاىل-والنفس، ولقد وصف اهللا 

« ª © ̈  .]التوبة[ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
 6 5 4 3 2 1 0: فهنا وصفه بالرمحـة، ونفـى عنـه الغلظـة بقولـه

 .]١٥٩:آل عمران[  7
 .ن الناس مل ينفضوا من حوله؛ فالغلظة عنه منتفيةَأوحيث 

 أتينـا إىل:  قـالا بالشباب ما ورد عن مالك بن احلـويرثخومن رفقه 
ٌ ونحن شـببةخالنبي  َ َ َ متقـاربون، فأقمنـا عنـده عـرشين يومـا وليلـة، وكـان ً

                                                       
 ]).شبب: [، مادة)١/٤٨٠( ابن منظور »لسان العرب«(شبان، مجع شاب : شببة )١(
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ً رحيام رفيقا، فلام ظن أنا قد اشتهينا أهلنا خالرسول   سألنا عمن -أو قد اشتقنا-ً
مـوهم ِّارجعـوا إىل أهلـيكم، فـأقيموا فـيهم وعل« :قـال. تركنا بعـدنا؟ فأخربنـاه

صلوا كام رأيتموين أصيل، فـإذا و« -وذكر أشياء أحفظها أو ال أحفظها- »وهمُرُوم
 .»حرضت الصالة، فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكربكم

ّومن الرفق بالشباب مراعاة أحواهلم يف الدعوة وتبليغهم العلم، فكام أن الناس 
سه تتغري أحوالـه مـن مكـان آلخـر ومـن زمـان يتفاوتون يف أحواهلم، فاإلنسان نف

فمن احلكمة يف التعليم مراعاة تلك األحوال، ليكـون ذلـك أدعـى لقبـول . لزمان
 : يف مراعاة أحوال الشباب ما ييلخالعلم، وأجدى لالنتفاع به، ومن مواقفه 

 

ًيعلم عليا وفاطمة مـا هـو  لخًيف احلديث الذي مر بنا سابقا ملا جاء رسول اهللا 
، وارتاحت أبـداهنام، فلـام خري هلام من خادم، وجدمها قد أخذا مضاجعهام، وتدفيا

أراد أن يقوما، منعهام من ذلك، مراعاة حلاهلام، راحة ألبداهنام وسالمة هلا، مـع كـون 
 راحـة ّوهكـذا فـإن. احلال التي كانا عليها ال متنع من تلقيهام ما أراد أن يعلمهـام إيـاه

البدن وسالمته من دقائق األمور التي جيب أن تراعى يف العملية التعليمية، وعىل هذا 
 .األساس ال بد من هتيئة األماكن التعليمية موافقة لراحة بدن املتعلم وسالمته

                                                       
 ).٦٧٤(، ومسلم )٦٣١(أخرجه البخاري  :صحيح) ١(
حتى وجدت بـرد «: اأي أحسا بالدفء، وربام كان الوقت شتاء، من قول عيل بن أيب طالب : تدفيا )٢(

 .»فسخنتهام«: ويف رواية للطربي) ١١/١٢٠ (»الفتح« وقول ابن حجر يف »قدميه عىل صدري
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حـدثوا النـاس بـام يعرفـون، أحتبـون أن (:  قـالاعن عيل بن أيب طالب 
َّيكذب َ هذا احلديث فيـه بيـان لـرضورة مراعـاة أفهـام النـاس . )؟ اهللا ورسولهُ

 يف خوعقوهلم يف حتديثهم وبذل العلم هلم، وهـذا مـا كـان ينتهجـه رسـول اهللا 
 وذلك الفتى من قريش يف حـوار خومن ذلك ما دار بني النبي . تعليمه للشباب

يا رسول اهللا، ائذن يل بـالزنى؟ فأقبـل عليـه القـوم : عقيل، حني جاءه الفتى وقال
 .فجلس: ًيبا، قال فدنا منه قر»دنها« :فقال! مه مه: ، وقالوافزجروه
 .»أحتبه ألمك؟« :قال
 . جعلني اهللا فداءك!ال واهللا: قال
 .»وال الناس حيبونه ألمهاهتم« :قال
 .»أفتحبه البنتك«: قال
 . يا رسول اهللا، جعلني اهللا فداءك!ال واهللا: قال
 .»وال الناس حيبونه لبناهتم«: قال

. لنـي اهللا فـداءكال واهللا، جع-:  يسأل، والشاب جييـبخ وما زال النبي -
ِّاللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبـه، وحـصن فرجـه«: فوضع يده عليه وقال: قال  فلـم »ِّ

 .يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إىل يشء
                                                       

 .ًموقوفا) ١٢٧( أخرجه البخاري :صحيح )١(
  )].٣٧٠ (»الصحيحة«[، )٨/١٦٢ (»الكبري«، والطرباين يف )٢٥٧، ٥/٢٥٦( أخرجه أمحد :صحيح )٢(
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هذا شاب عارم الشهوة، ثائر الغريزة، رصيح يف التعبري عـن نوازعـه، إىل حـد 
يكن من الداعيـة اإلغراب واإلثارة، ورغم غرابة طلبه الذي أثار عليه اجلالسني، مل 

 واحلوار اهلادئ مراعاة حلاله، ومع احلـوار ،احلكيم، إال أن لقيه هبذا الرفق العجيب
 .املناسب، واللمسة اللطيفة، والدعاء املبارك، قام ذلك الفتى ومل يلتفت إىل يشء

 يف نفس الشاب من هدوء خوال يظن الدعاة أن هذا األثر الذي تركه النبي 
، الذي كان يتوق إليه، ويرغب فيه، كان معجزة خارقـة نفس وإعراض عن الزنى

فإن . كال. . ال تتكرر لغريه، إال من باب الكرامات أو خوارق العاداتخللنبي 
ً قـوال وعمـالخأي معلم رباين الوجهة نبـوي الطريقـة، يقتـدي برسـول اهللا  ً، 

 .ًسيجد بتوفيق اهللا تعاىل األثر نفسه أو قريبا منه
 

ُ يتخولنـاخكان النبي (:  قالاعن ابن مسعود  َّ ََ َباملوعظـة يف األيـام  ،
 .) عليناكراهة السآمة

وامللل من طبيعة النفس البرشية، فمداومة حتديث النـاس، واإلطالـة علـيهم 
سب، كل ذلـك مـن أسـباب إمالهلـم، وإذا كـان فيه، وإتياهنم يف غري الوقت املنا
                                                       

 ).١٢٣، ١٢٢ص (»الرسول والعلم«: انظر )١(
، إسامعيل اجلوهري »الصحاح«: انظر. (أي يتطلب أحوالنا التي تنشط فيها للموعظة. يتعهدنا: يتخولنا )٢(

 ]).خول: [مادة) ٤/١٩٦٠(
 ]).سأم: [ادة، م٥/١٩٤٧املرجع السابق . (امللل: السآمة )٣(
 ).٢٨٢١(، ومسلم )٦٨( أخرجه البخاري :صحيح )٤(
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 وهو الذي يتمنى املؤمنون لقاءه، واحلـديث معـه، واالسـتامع ملـا خرسول اهللا 
ُيقوله، وهو الذي ال ينطق عن اهلوى، إن هـو إال وحـي يـوحى، خيـشى أن ي  َّلِمـّ

 الناس باملوعظة، فكيف بمن هم دونه؟
ّ ختـول النـاس باملوعظـة  عىل هـذا املنهـاج يفاويسري عبداهللا بن مسعود 

رتنـا كـل يـوم، َّيا أبا عبد الرمحن، لوددت أنـك ذك: قال له رجل. وكراهة إمالهلم
ُأما إنه يمنعني من ذلك أين أكره أن أملكم(: قال َّ ِ  كـام ، وإين أختـولكم باملوعظـةُ

 .)افة السآمة علينا يتخولنا هبا، خمخكان النبي 
 عىل طلـب النـاس يف خثر منهاج رسول اهللا ْ يؤاهذه حال ابن مسعود 

والشباب عىل األخـص هـم أحـوج النـاس إىل . .مراعاة األحوال خشية اإلمالل
 .هذه الناحية يف مراعاة نفسياهتم وعدم إمالهلم

ا قتـل  ملـاًويف الناحية النفسية أيضا ما ورد من حـال جـابر بـن عبـد اهللا 
يا جابر، مـايل «: ً ناداه قائالخوالده عبداهللا بن عمرو بن حرام، ولقيه رسول اهللا 

 .»!؟ًأراك منكرسا
ًشهد أيب، وترك عياال وديناُ است!يا رسول اهللا: قال جابر ْ َ ً. 

                                                       
ويستفاد من حديث استحباب ترك املداومة يف اجلـد يف العمـل ): (١/١٦٣ (»الفتح«يقول ابن حجر يف  )١(

 :وإن كانت املوعظة مطلوبة لكنها عىل قسمني. الصالح خشية املالل
 .يكون يوم الرتك ألجل الراحة، ليقبل عىل الثاين بنشاطًإما كل يوم مع عدم التكلف، وإما يوما بعد يوم ف

  ).ًوإما يوما يف اجلمعة، وخيتلف باختالف األحوال واألشخاص والضابط احلاجة مع مراعاة وجود النشاط

 ).٢٨٢١(، ومسلم )٧٠( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
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 !بىل، يا رسول اهللا: ؟ قال» به أباكأال أبرشك بام لقي اهللاُ«: قال
ًما كلم اهللا أحدا قط، إال من وراء حجابه، وأحيا أباك فكلمـه كفاحـا«: قال ً 
ُيا عبدي، متن عيل أعطك: فقال ّ ّ َ َيينـي فأقتـل فيـك ثانيـة، قـال ُ حت!يـا رب: قـال. َ ْ ُ  

  يـا رب، فـأبلغ مـن : قـال[، إنه قد سبق منـي أهنـم ال يرجعـون: الرب عز وجل
o n m l k j i h g f e d  :]ةورائي، فأنزل اهللا عز وجل هـذه اآليـ

r q p« ]آل عمران[. 
 هبذا جابر بن عبداهللا بعد فقد والده وحتمل عياله ودينه، خأخرب رسول اهللا 
ًتثبيتا له وتفرجيا عنه ً. 

    ورفقـه هبـم أنـه كـان يـويص هبـم، عـىل الـشبابخومن حرص الرسول 
سـيأتيكم «:  قالخ عن رسول اهللا اًخريا، كام يف حديث أيب سعيد اخلدري 
ًمرحبا مرحبا بوصـية رسـول اهللا : ، فقولوا هلمأقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم ً

 .« واقنوهمخ
ًمرحبا بوصـية رسـول «:  إذا رأى الشباب قالاوكان أبو سعيد اخلدري 

، فـإنكم  وأن نفقهكـم أن نوسع لكم يف املجلـسخأوصانا رسول اهللا ، خاهللا 
 .»لوفنا، وأهل احلديث بعدناُخ

                                                       
 ).٢/٥٧٣(  ابن منظور»لسان العرب« ،مبارشة ليس بينهام حجاب وال رسول: ًكفاحا )١(
-٣/٢٢٤(، واحلـاكم )٦٩٨٣(، وابـن حبـان )١٩٠(، وابن ماجـه )٣٠١٠( أخرجه الرتمذي :حسن )٢(

 )].٢٢٧٦ (»صحيح ابن ماجه«[، وما بني القوسني زيادة من )]٢٤٠٨ (»حيح الرتمذيص«[، )٢٢٥
 ).١/٩١ (»سنن ابن ماجه«. علموهم، قاله احلكم بن عبدة أحد رواة احلديث: اقنوهم )٣(
 )].٢٠٣ (»صحيح ابن ماجه«[، )٢٤٧( أخرجه ابن ماجه :حسن )٤(
 ).٢٢ص(اخلطيب البغدادي  »رشف أصحاب احلديث« )٥(
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خ  
 

، يا غالم«: ً يوما فقالخكنت خلف رسول اهللا :  قالبعن ابن عباس 
، احفظ اهللا جتده جتاهك، إذا سـألت فاسـأل احفظ اهللا حيفظك: إين أعلمك كلامت

األمـة لـو اجتمعـت عـىل أن ينفعـوك  وإذا استعنت فاستعن باهللا، واعلـم أن ،اهللا
بيشء، مل ينفعوك إال بيشء قد كتبه اهللا لك، ولو اجتمعوا عىل أن يرضوك بـيشء مل 

 .»فعت األقالم، وجفت الصحفُيرضوك إال بيشء قد كتبه اهللا عليك، ر
 هبـذه الوصـايا ب البن عمه الغالم ابن عبـاس خانظر إىل توجيه النبي 
مة، وقواعد كلية من أمـور الـدين، حتـى قـال بعـض املتعددة، وهي وصايا عظي

تدبرت هذا احلديث فأدهشني وكدت أطيش، فوا أسفا مـن اجلهـل هبـذا : العلامء
 .احلديث وقلة التفهم ملعناه

احفـظ حـدوده، :  أي»احفـظ اهللا«:  هذا الغالم بقولـهخيويص رسول اهللا 
مـره باالمتثـال، وعنـد ه، وحفظ اهللا هو الوقوف عند أواَوحقوقه وأوامره ونواهي

                                                       
زمن الغلومية سبع عرش سـنة منـذ يولـد حتـى يـستكملها، : ًالغالم قد يكون شابا، قال حممد بن حبيب )١(

وهـو غـالم : ر فتقـول عبداهللا بن أيب بكلوكام تصف عائشة ). ٣٠٧ /١( الزبيدي »تاج الفردوس«
 ).٣٩٠٥(البخاري :  شاب ثقف لقن، انظر

صـحيح «[، )٢٥٥٦ (»مـسنده«، وأبـو يعـىل يف )١/٢٩٣(، وأمحد )٦/٢٥( أخرجه الرتمذي :صحيح )٢(
 )].٧٩٥٧ (»اجلامع

 ).١٦١ص(، ابن رجب »جامع العلوم واحلكم«  )٣(
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نواهيه باالجتناب، فال يتجاوز ما أمر به وأذن فيه إىل ما هنى عنه، فمن فعل ذلـك 
: فهو من احلافظني حلدود اهللا، الذين مدحهم اهللا يف كتابه العزيز، وقال عـز وجـل

Ù Ú Û Ü Ý Þ àß á â ã ä å æ ç ]ق[. 
 يعنـي »حيفظـك«:  البن عباس نتيجة هذا احلفظ فقالخثم يبني رسول اهللا 

. ّإن من حفظ حدود اهللا وراعى حقوقه حفظه اهللا، فإن اجلزاء مـن جـنس العمـل
 :وحفظ اهللا لعبده يدخل فيه نوعان

 .حفظه له يف مصالح دنياه، كحفظه يف بدنه وولده وأهله وماله :أحدمها
حفظ اهللا للعبد يف دينه وإيامنه، فيحفظه يف حياته : وهو أرشف النوعني :والثاين

من الشبهات املضلة، ومن الشهوات املحرمة، وحيفظ عليه دينه عند موته، 
 .فيتوفاه عىل اإليامن

ثم بعد ذلك تتابعت فقرات الوصية البن عباس، وكلها يف قضايا اإليامن مـن 
 .االستعانة والتوكل وغريها

                                                       
 ).٣٣، ٣٢: (انظر املرجع نفسه، واآليتان من سورة ق )١(
 ).١٦٣ص(ر املرجع السابق انظ )٢(
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اعبـد اهللا كأنـك «: قـال.  أوصني!يا رسول اهللا:  قالاعن معاذ بن جبل 
، واذكر اهللا عنـد كـل حجـر وعنـد كـل شـجر، وإذا تراه، واعدد نفسك يف املوتى

 .»عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، الرس بالرس والعالنية بالعالنية
ًالوصية ملعاذ بن جبل، تدعم اإليامن، وتزيده رسوخا، فإذا عبداهللا كأنـه وهذه  ّ

 واسـتولت -ًالتي كثريا مـا تـراود الـشباب-يراه ختلص من كل اخلواطر الدنيوية 
ًهيبة اهللا عـىل جوانـب قلبـه، ومل يعـد فيـه مكـان لغـري اهللا، وسـيكون خملـصا يف 

وإذا عد نفسه يف املوتى .  اهللا لهًالطاعات، بعيدا عن املحرمات، ألنه يستشعر رؤية
فإنه سوف ينظر إىل ما بعد املوت، من القرب وضمته، والرصاط وزلته، واحلـساب 
وشدته، وسيطلب لنفسه النجاة، واخلالص مما أمامـه مـن أهـوال، وسـيجتهد يف 

 .العبادة، وخيلص العمل
هللا وإذا ذكر اهللا عند كل شجر وحجر، كان ذلك عبارة عن دوام االتـصال بـا

بالذكر أو عبارة عن عدم الغفلة عن التدبر والتأمل، وهو التفكـر يف خملوقـات اهللا 
َوإذا أتبع السيئة احلسنة، زالت سيئاته، وتطهر قلبـه مـن ريـن . -سبحانه وتعاىل- ْ

 .الغفلة وظلمة املعصية
 ملعـاذ بـن جبـل بـني املراقبـة واإلخـالص خهبذه الوصية مجع رسـول اهللا 

 .هي صلب العقيدة وغايتها وروحهاوالعلم والطهر، و
                                                       

صــحيح «[، )١٢/١٥٨(، وابــن أيب شــيبة )١٠/١٧٥ (»الكبــري« أخرجــه الطــرباين يف :حــسن لغــريه )١(
 )].٣١٥٩ (»الرتغيب والرتهيب
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كن يف الدنيا «:  بمنكبي فقالخأخذ رسول اهللا :  قالبعن عبداهللا بن عمر 
 للـشاب ابـن عمـر خعم هذه وصـية رسـول اهللا ن. »كأنك غريب أو عابر سبيل

 يف هذا الزمان، من تأمني املستقبل، َ الشبابُ جاءت عكس ما يويص هبا الناسا
 .والتفكري يف متطلبات احلياة، وبذل اجلهد يف أسباب الراحة والسعادة الدنيوية

كحـال :  أن تكون حاله يف هـذه الـدنياا ابن عمر خيويص رسول اهللا 
. »أو عـابر سـبيل«: ى به حني قالَّقَرَليس له مسكن يأوي إليه، بل تالغريب الذي 

ألن الغريب قد يسكن يف بلد الغربة، بخالف عابر الـسبيل، القاصـد لبلـد بعيـد، 
، ومعلـوم أن عبـداهللا بـن عمـر فإن من شأنه أن ال يقيم حلظة وال يسكن ملحـة

وصـية موجهـة ، فكيف إذا كانـت الخ من أشد الناس متسكا هبدي النبي ا
عن تأثره هبذه الوصية وتطبيقه هلـا بـام أضـافه  بويعرب ابن عمر . إليه بنفسه؟

وخذ . إذا أمسيت فال تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فال تنتظر املساء(:  قائالاعليه
 .)من صحتك ملرضك، ومن حياتك ملوتك

 

ْاسـتحيوا مـن اهللا حـق «: خقـال رسـول اهللا :  قـالاعن ابن مـسعود  َ
لـيس ذلـك، ولكـن «: قـال. إنا لنستحي واحلمد هللا! يا نبي اهللا: قلنا: قال. »احلياء

                                                       
 ).٦٤١٦( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 ).٢٣٥، ١١/٢٣٤(، ابن حجر »فتح الباري«: انظر )٢(
 ).٦٤١٦( أخرجه البخاري :صحيح )٣(
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اء، أن حتفظ الرأس وما وعى، وحتفظ البطن وما حوى، االستحياء من اهللا حق احلي
ىل، ومن أراد اآلخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا ِ املوت والبَوتذكر

 .»من اهللا حق احلياء
سـبحانه - مراقبـة اهللا يف الشباب خيف هذه الوصية اجلامعة يريب رسول اهللا 

الصالة والـسالم بحفـظ الـرأس ومـا ، واالستحياء منه، ويوصيهم عليه -وتعاىل
وعى، ففيه السمع والبرص والتفكري والشم والذوق، فكل هذه احلـواس معرضـة 

، واسـتعامهلا يف -سبحانه وتعـاىل-ّلعمل اخلري والرش، وحفظها يعني عام حرم اهللا 
 .مرضاته سبحانه

ر املأكل واملـرشب، َ بحفظ البطن وما حوى، فهو مستقخوكذلك يرشد النبي 
 . من املأكوالت واملرشوبات-سبحانه وتعاىل-ب حفظه عن كل ما حرم اهللا فيج

 ففيـه حـث لإلنـسان عـىل ، الشباب بتـذكر املـوتخكام يويص رسول اهللا 
ًاالزدياد من الطاعات والبعد عن املحرمات، وأن يكون مـستعدا للـدار اآلخـرة، 

 .الدنياومن كانت اآلخرة مهه، فإن عالمة ذلك أن يزهد يف زينة احلياة 
 

تبـع اتـق اهللا حيـثام كنـت، وأ«: خقال يل رسـول اهللا :  قالاعن أيب ذر 
 .»، وخالق الناس بخلق حسنالسيئة احلسنة متحها

                                                       
صـحيح الرتغيـب «[، )٤/٣٥٩(، واحلاكم)١/٣٨٧(، وأمحد )٢٤٥٨( أخرجه الرتمذي :هحسن لغري )١(

 )].١٧٢٤ (»والرتهيب
، )١/١٢١(، واحلــاكم )٢٧٩١(، والــدارمي )٥/١٥٣(، وأمحــد )١٩٨٧( أخرجــه الرتمــذي :حــسن) ٢(

 )].٩٧ (»صحيح اجلامع«[
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ّ وحقـوق عبـاده، فـإن حقـوق اهللا عـىل هذه وصية عظيمة جامعة حلقوق اهللا
: عباده أن يتقوه حق تقاته، والتقوى وصية اهللا لألولني واآلخرين، قـال اهللا تعـاىل

p q r s t u v w x y z ]١٣١:النساء[ . 
. ا خيافـه وحيـذره، وقايـة تقيـه منـهوأصل التقوى أن جيعل العبد بينه وبني مـ

فتقوى العبد لربه أن جيعل بينه وبني ما خيشاه من ربه، من غضبه وسخطه وعقابـه 
 .فعل طاعته واجتناب معصيته: وقاية تقيه من ذلك، وهو

   قيمــة الوصــية بتقــوى اهللا،-رمحهــم اهللا-ولقــد أدرك الكثــري مــن الــسلف 
: ألك حاجة؟ فقال: اخلروج قلت للحكمإذا أردت :  قال شعبة-سبحانه وتعاىل-

تبـع َأاتـق اهللا حيـثام كنـت، و« معاذ بن جبل خأوصيك بام أوىص به رسول اهللا 
 :ينشد :  وكان اإلمام أمحد»، وخالق الناس بخلق حسنالسيئة احلسنة متحها

  ًإذا ما خلوت الدهر يوما فال تقـل
ـــاعة ـــل س ـــسبن اهللا يغف   وال حت

 

  خلــوت ولكــن قــل عــيل رقيــب
ــب ــه يغي ــى علي ــا خيف وال أن م

  

 

  ً ملا أوىص معـاذا وغـريه هبـذه الوصـية أشـعرهم بقـرب اهللاخورسول اهللا 
فقد امتثل معاذ مـا .  منهم، واطالعه عليهم، يف أي مكان كانوا-سبحانه وتعاىل-

، وكان عمر قد بعثه عىل عمل فقدم وليس معـه يشء، فعاتبتـه خ النبي وصاه به
                                                       

 ).١٣٧ص( ابن رجب احلنبيل »جامع العلوم واحلكم«: انظر )١(
 ).١٤٠ص(جع السابق املر )٢(
 ).١٤١ص(املرجع السابق  )٣(
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يعني من يـضيق عـيل ويمنعنـي مـن أخـذ يشء، : كان معي ضاغط: امرأته، فقال
 .ًه عز وجل، فظنت امرأته أن عمر بعث معه رقيباَّ ربٌوإنام أراد معاذ
ً ملا كان العبد مـأمورا بـالتقوى يف »وأتبع السيئة احلسنة متحها« :خويف قوله 
إمـا بـرتك بعـض :  مع أنـه ال بـد أن يقـع منـه تفـريط يف التقـوى،الرس والعالنية

 أو بارتكاب بعض املحظورات، أمره بأن يفعل ما يمحو به هذه السيئة ،املأمورات
 ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } y z: قال تعـاىل. وهو أن يتبعها باحلسنة

¥ ¦ § ¨ © ª ]هود[. 
ْأن رجال أصاب من امرأة قبلة، فأتى رسول اهللا : اوعن ابن مسعود  ُ  خً

 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } y zُفذكر ذلك له، فأنزلت عليـه 

§ ¨ © ª ]ملن عمل هبا من أمتي«: َّأيل هذه؟ قال:  قال الرجل]هود«. 
 األعامل التي متحو اخلطايا ومنهـا مـا خ الرسول َّومن متام هذه الوصية بني

ًأرأيـتم لـو أن هنـرا ببـاب أحـدكم «:  قالخ عن النبي اورد عن أيب هريرة 
ال يبقى من درنه :  قالوا»َ، هل يبقى من درنه يشء؟يغتسل منه كل يوم مخس مرات

 وعنـه عـن »ل الصلوات اخلمس يمحـو اهللا هبـن اخلطايـاَفذلك مث«: قال. يشء

                                                       
 ).١٤١ص(ابن رجب احلنبيل  »جامع العلوم واحلكم«: انظر )١(
 ].٣/٢٤٣البخاري، . [ساعات بعد ساعات: زلفا )٢(
 ).٢٧٦٣(، ومسلم )٤٦٨٧( أخرجه البخاري :صحيح )٣(
 .واللفظ له) ٦٦٧(، ومسلم )٥٢٨( أخرجه البخاري :صحيح) ٤(



 

 ٨٩٦ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

ــا«:  قــالخرســول اهللا  ــه اهللا اخلطاي ــا يمحــو ب ــىل م ــه ،أال أدلكــم ع ــع ب  ويرف
، وكثرة إسباغ الوضوء عىل املكاره«: اهللا، قال!  يا رسول!بىل:  قالوا»؟الدرجات

واألحاديث يف . »اخلطا إىل املساجد، وانتظار الصالة بعد الصالة، فذلكم الرباط
 . هذا املعنى كثرية

 هذا من »خلق حسنوخالق الناس ب«: وقوله عليه الصالة والسالم يف الوصية
. ّخصال التقوى، وال تتم التقـوى إال بـه، وإنـام أفـرده بالـذكر للحاجـة إىل بيانـه

ً إىل اليمن، معلـام ومفقهـا وقاضـيا، ومـن خوبالنسبة ملعاذ فقد أرسله الرسول  ً ً
 إليه غـريه، كانت هذه حاله، فإنه حيتاج إىل خمالقة الناس بخلق حسن، ما ال حيتاج

 .مما ال حاجة للناس به وال خيالطهم
سـبحانه -ما أحوج الشباب إىل مثل هذه الوصية، التي توقظ فيهم مراقبة اهللا 

 وخشيته يف كل زمان ومكان، فالشاب معرض أكثر من غـريه للوقـوع يف -وتعاىل
 فإذا ضعفت نفسه، وزلت قدمـه فإنـه جيـد يف. املعصية، لقوة دوافع الشهوة عنده

 . ما يمحو ذنبه، ويريح قلبهخوصية رسول اهللا 

                                                       
 ).٣/١٤١( النووي »رشح صحيح مسلم«تكون بشدة الربد أمل اجلسم ونحو ذلك املكاره  )١(
 ).٢٥١( أخرجه مسلم :صحيح )٢(
 .وما بعدها) ١٤٢ص(ابن رجب احلنبيل  »جامع العلوم واحلكم«راجع  )٣(
 ).١٥٩، ١٥٨ص(املرجع السابق  )٤(



 

 ٨٩٧ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

 
 

إن الدعوة الناجحة، والرتبية الراشـدة للـشباب، هـي التـي ال تتوقـف عـىل 
الكلمة العابرة، أو التوجيه الرسيع، بل هي خطوات منتظمة جـادة، وتوجيهـات 

 . األجيال املؤمنةمناسبة، ومراحل متتابعة، حتى تؤتى ثامرها، وخترج
 يف منهاجـه لغـرس اإليـامن، يوضـح هلـم قـضايا اإليـامن خكام كان النبي 

وحدوده ومزاياه، بكل وسيلة ممكنة ومناسبة، وال يرتك يف أذهاهنم من التساؤل ما 
ًال بعد ذلك، بل جييب عن التساؤالت ويوضح اإلشـكاالت، ويف كـل ِكْشُيبقى م

سبات لتكون دروسـه مـؤثرة يف القلـوب وثابتـة يف هذا يثري االنتباه، ويستغل املنا
وال يتوقف األمر هنا، بل خيتـرب معلومـاهتم ويمـتحن إيامهنـم، ليكمـل . األذهان

نقصه، ويسد خلله، ويصحح خطـأه، حتـى ينـشأ اجليـل سـليم العقيـدة، كامـل 
 : يتبع أساليب منهاخويف إصالح األخطاء يف اإليامن كان النبي . اإليامن
 

الـسالم :  فنقـولخكنا نصيل خلف النبي :  قالاعن عبداهللا بن مسعود 
التحيات هللا والصلوات : إن اهللا هو السالم، ولكن قولوا«: خعىل اهللا، فقال النبي 

 ورمحة اهللا وبركاته، السالم علينا وعـىل عبـاد اهللا ، السالم عليك أهيا النبيوالطيبات
 .»ًالصاحلني، أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

                                                       
 ).٧٣٨١( أخرجه البخاري :صحيح )١(



 

 ٨٩٨ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

  رك اخلطـأ مل يـسكت عنـه، د ملـا أخمن املالحظ يف هـذه الروايـة أن النبـي 
قـال . »إن اهللا هـو الـسالم«: ومل يكتـف هبـذا بـل علـل اإلنكـار بقولـه. بل أنكره

 أنكر التسليم عىل اهللا، وبني أن ذلك عكس ما جيب خإنه : بيضاوي ما حاصلهال
وجـه : وقال غـريه. أن يقال، فإن كل سالم ورمحة له ومنه، وهو مالكها ومعطيها

النهي ألنه املرجوع إليه باملسائل، املتعايل عن املعاين املذكورة فكيف يدعى له وهو 
 .املدعو عىل احلاالت

التحيـات : ولكـن قولـوا« البديل هلـذا القـول خيوجد النبي وبعد التعليل 
 عبد يف السامء أو بـني الـسامء َّفإنكم إذا قلتم أصاب كل«.  ويف رواية أخرى».. .هللا

 . تعليل للبديل وترغيب فيه»واألرض
 يف سفر، فكنـا خكنا مع النبي :  قالاومن ذلك ما ورد عن أيب موسى 

، ً وال غائبـاَّ فإنكم ال تـدعون أصـمبعوا عىل أنفسكمأر«: ّإذا علونا كربنا، فقال
ًتدعون سميعا بصريا قريبا ال حـول وال قـوة إال : ّ ثم أتى عيل وأنا أقول يف نفـيس»ًً

فإهنـا كنـز مـن ال حول وال قـوة إال بـاهللا، : يا عبداهللا بن قيس، قل«: باهللا، فقال يل
 .»أال أدلك به«: ، أو قال»كنوز اجلنة

                                                       
 ).٢/٣١٢( ابن حجر »فتح الباري« )١(
 ).٤٠٢(، ومسلم )٨٣٥( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
 ].ربع: [، مادة)٣/١٢١٢(اجلوهري »الصحاح«أي ارفقوا بأنفسكم،  : اربعوا عىل أنفسكم )٣(
 ).٢٧٠٤(،ومسلم )٧٣٨٦( أخرجه البخاري :صحيح )٤(



 

 ٨٩٩ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

 يف تصحيح األخطاء يف اإليـامن، خنعم هذا جانب من جوانب حكمة النبي 
عىل خالف ما يسلكه بعض الدعاة من أسلوب التيئيس، بمعنى حشد أذهان الناس 

عقيمة، بذكر األخطاء والعتاب عليها، دون التعليل وإجياد البديل، مما جيعل الدعوة 
 .مقترصة عىل الندم والتحرس، دون السعي إلصالح احلال بمعرفة البديل

 

ُ إىل احلرقـة مـن جهينـةخبعثنـا رسـول اهللا :  قالاعن أسامة بن زيد  َ َ ُ ،
ًوحلقت أنا ورجل مـن األنـصار رجـال مـنهم، فلـام : َّفصبحنا القوم فهزمناهم، قال

فلام : قال. فكف عنه األنصاري، وطعنته برحمي حتى قتلته.  إال اهللاال إله: غشيناه قال
:  قال»؟ال إله إال اهللا: يا أسامة، أقتلته بعد ما قال«:  فقال يلخ بلغ ذلك النبي ،قدمنا
 .»ال إلـه إال اهللا؟: ه بعدما قـالأقتلت«: فقال: قال. ً إنام كان متعوذا!يا رسول اهللا: قلت
 .ّفام زال يكررها عيل حتى متنيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك اليوم: قال

:  قـال»مل قتلته؟« ملا بلغه اخلرب، دعا أسامة فسأله خأن رسول اهللا : ويف رواية
ًأوجع يف املسلمني وقتل فالنا وفالنا !يا رسول اهللا ًوسمى لـه نفـرا، وإين محلـت . ً

:  قـال»أقتلتـه؟«: خقـال رسـول اهللا . ال إله إال اهللا: يه، فلام رأى السيف قالعل
! يا رسول اهللا: قال »؟فكيف تصنع بال إله إال اهللا إذا جاءت يوم القيامة«: نعم، قال

 :فقـال » جـاءت يـوم القيامـة؟فكيف تصنع بـال إلـه إال اهللا إذا«: استغفر يل، قال
                                                       

ير بيل حتـى موضع من جهينة، وجهينة من قبائل احلجاز العظيمة، متتد منازهلا عىل الساحل من جنويب د )١(
 »معجـم قبائـل العـرب القديمـة واحلديثـة«: انظـر. مالـك، وموسـى: تنقسم إىل بطنـني كبـريين. ينبع

)٢١٥، ١/٢١٤.( 
  .واللفظ له) ٩٦(، ومسلم )٤٢٦٩( أخرجه البخاري :صحيح )٢(

 ِ      ِ  ِ   َ    



 

 ٩٠٠ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

ــه إال اهللا إذا جــاءت يــوم «: فجعــل ال يزيــد عــىل أن يقــول ــال إل ــف تــصنع ب كي
 وحبـه لـه، مـن أن خ مل متنع مكانة أسامة بن زيد عند رسـول اهللا !.؟»القيامة

ّيقف من أسامة موقف املغلظ عليه، املبني له خطر ما وقع فيه، فأخذ الرسول   خِّ
 فداحة غلطته، وخطر زلته، وخيش ا أدرك أسامة بن زيد يكرر اإلنكار، حتى

ًكان هذا املوقف كفيال بأن يلقن أسامة وغريه درسا ال ينساه، وال . من عاقبة ذلك ً
فـال (:  عن تأثره بقولـهايعود عىل مثل ذلك العمل مرة أخرى، ويعرب أسامة 

 . )، بعد ما سمعت رسول اهللاال إله إال اهللا: ًواهللا ال أقاتل أحدا قال
ٍ ذلـك األمـر ألنـه قتـل نفـس أظهـرت اإلسـالمخّوقد عظم رسول اهللا  ُ ْ َ، 

دمـه ومالـه : كل املسلم عـىل املـسلم حـرام« :وحرمة املسلم عظيمة ملا يف احلديث
 .»وعرضه

ومن املالحظ أن بعض الدعاة يعطون بعض األخطاء أكثر مما تستحق فيـه مـن 
كالمهم أو من ترصفاهتم، أن بعض الـصغائر أصـبحت كبـائر، وبعـض املباحـات 

 .صارت حمرمات، أو العكس، وإنام ذلك لقلة علمهم، أو لعجز أساليبهم
 

، وسـعد ً أعطـى رهطـاخ  أن رسـول اهللاعن سعد بن أيب وقـاص 
وهـو أعجـبهم . هطـ منهم مـن مل يعخفرتك رسول اهللا : قال سعد. جالس فيهم

                                                       
 ).٩٧( أخرجه مسلم :صحيح )١(
 ).٤/٦٩(، »الطبقات الكربى«أخرجه ابن سعد يف  )٢(
 ).٢٥٦٤(لم  أخرجه مس:صحيح )٣(
: ، مـادة)٣/١١٢٨( اجلـوهري »الـصحاح«ما دون العرشة من الرجال، ال تكون فيهم امـرأة، : الرهط )٤(

 ].رهط[



 

 ٩٠١ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

فقال رسول اهللا . ً مالك عن فالن؟ فواهللا إين ألراه مؤمنا!يا رسول اهللا: فقلت. َّإيل
 !فقلت يـا رسـول اهللا.  ثم غلبني ما أعلم منهًفسكت قليال،:  قال»ًمسلام َأو«: خ

:  قـال»ًأو مـسلام«: خفقـال رسـول اهللا . ً فواهللا إين ألراه مؤمنا؟مالك عن فالن
 ؟ مالـك عـن فـالن!فقلت يا رسـول اهللا. ًفسكت قليال، ثم غلبني ما علمت منه

غريه و ،عطي الرجلُ إين أل،ًأو مسلام«: خفقال رسول اهللا . ًفواهللا إين ألراه مؤمنا
 .»كب يف النار عىل وجههُ خشية أن ي، منهَّأحب إيل

، مل يواجهـه ا الرفيع مع سعد بن أيب وقـاص خانظر إىل أسلوب النبي 
ًباخلطأ ويرصح له ترصحيا، بل ملح له تلميحـا   ه رأيـه، مـع أن سـعد بـنِّفَسُومل يـ. ً

 : يكتفي بقولهخ عدة مرات، والرسول خ راجع رسول اهللا اأيب وقاص 
 .»ًأو مسلام«

ما بـال ! ما بال أحدكم؟«:  ينصح بدون تعيني فيقولخًوكثريا ما كان النبي 
 .الخ... »!ما بال أقوام؟! رجال؟

 رأى نخامة يف قبلة املـسجد، فأقبـل خ أن رسول اهللا اوعن أيب هريرة 
َما بال أحدكم يقوم مست«: عىل الناس، فقال ؟ أحيب أحدكم ، فيتنخع أمامهِ ربهَِلبْقُ

.  حتـت قدمـهع أحدكم فليتنخع عن يساره،َّتنخع يف وجهه؟ فإذا تنخُستقبل فيُأن ي
، فتفل يف ثوبه، ثـم مـسح بعـضه عـىل  ووصف القاسم»فإن مل جيد فليقل هكذا

 :م األخطاء له ميزات عديدة منهايوهذا األسلوب يف تقو. بعض
                                                       

 .واللفظ له) ١٥٠(، ومسلم )١٤٧٨( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 .هو الراوي عن مهران عن أيب رافع عن أيب هريرة )٢(
 ).٥٥٠( أخرجه مسلم :صحيح )٣(



 

 ٩٠٢ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

 . السالمة من رد الفعل-١
 .ً أنه أكثر قبوال للمنصوح له من املصارحة-٢
 . أنه أسرت عىل املخطئ بني الناس-٣
 أنه أبعد لإلنسان من تزيني الشيطان، فقد يزين الـشيطان للمخطـئ سـوء -٤

 .ًعمله انتقاما لنفسه
 

 ونحن نتنازع يف القـدر، خ خرج علينا رسول اهللا:  قالاعن أيب هريرة 
مـرتم، ُأهبـذا أ«: ُفغضب حتى امحر وجهه، حتى كأنام فقئ يف وجنتيه الرمان، فقال

؟ إنام هلك مـن كـان قـبلكم حتـى تنـازعوا يف هـذا األمـر، رسلت إليكمُأم هبذا أ
 .» عليكم، أال تنازعوا فيهعزمت

 عىل الشاب أيب هريرة ومن معه يف هذا األمر، وبـني خسول اهللا لقد شدد ر
ًهلم عاقبته السيئة هبالك من قبلهم، لعله يكون مانعا هلم ورادعا، وأكد هـذا املنـع  ً

 ففي مثل هذه احلـال حيـذر املخطـئ مـن »أقسمت عليكم أال تنازعوا فيه«: بقوله
 .دع بإذن اهللاعاقبة خطئه يف الدنيا واآلخرة، فإن ذلك نافع له ورا

 

قد حيتاج اخلطأ احلاصل من الشاب يف قضية من قـضايا اإليـامن إىل عتـاب أو 
 فلم يكن النبي -ولكن بحدود معينة، بعيدة عن العواطف، واالنفعاالت-عقاب 

                                                       
ًأمرتك أمرا جدا: وعزمت عليك أي. إلقسامالعزم بمعنى ا )١( ) ١٢/٤٠٠(  ابـن منظـور »لسان العرب«. ً

 ].عزم: [مادة
 )].١٧٣٢ (»صحيح الرتمذي«[، )٦٠٣٨(، وأبو يعىل )٢١٣٣( أخرجه الرتمذي :حسن )٢(



 

 ٩٠٣ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

 خً يلجأ إىل يشء من ذلـك إال نـادرا وعنـد احلاجـة إليـه، ومل يكـن عتابـه خ
 .ت جارحة، أو زائدة عن حدودهالشباب الصحابة، بكلام

حيث .  الشاب معاذ بن جبل عندما أطال بقومه الصالةخعاتب رسول اهللا 
 أنت؟ اقرأ بكذا، يا معاذ أفتان«: خ فقال خجاء رجل يشتكيه إىل رسول اهللا 

   !  "  #  اقـرأ«: إن أبا الزبري حدث عـن جـابر أنـه قـال... »واقرأ بكذا

  C  B f g h i وo p q«. 
 حيـنام وصـاحبيه اومن مواقف العتاب ما حصل لكعـب بـن مالـك 

  . لغزوة تبوكتأخروا عن اخلروج
 املسلمني خوهنى رسول اهللا .. (:  يف قصة توبتهايقول كعب بن مالك 

ا لنا، حتى َّعن كالمنا، أهيا الثالثة، من بني من ختلف عنه، فاجتنبنا الناس، وتغريو
ْتنكرت يف نفيس األرض، فام هي التي أعرف، فلبثنا عىل ذلك مخـسني ليلـة، فأمـا 

َّ وقعـدا يف بيـوهتام يبكيـان، وأمـا أنـا فكنـت أشـب القـوم، صاحباي فاستكانا َ َ
وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصالة مع املسلمني، وأطوف يف األسـواق، وال 

لم عليه وهو يف جملسه بعد الصالة، فأقول ُ فأسخيكلمني أحد، وآيت رسول اهللا 
 َّهل حرك شفتيه برد السالم عيل أم ال؟: يف نفيس

                                                       
  اجلـوهري»الـصحاح«: انظر. أصل الفتنة االمتحان واالختبار، والفتان والفاتن، املضل عن احلق: فتان )١(

 ].فتن: [، مادة)٢١٧٦، ٦/٢١٧٥(
 .واللفظ له) ٤٦٥(، ومسلم )٧٠٥( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
 .ومها مرارة بن الربيع وهالل بن أمية كام يف أول الرواية )٣(
 ].سكن: [، مادة)٤/٢٣٧(الفريوزأبادي »القاموس املحيط«. ًخضعا وذال من املسكنة: استكانا )٤(



 

 ٩٠٤ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

ًثم أصيل قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت عىل صاليت نظر إيل، وإذا التفت 
َّحتى إذا طـال عـيل ذلـك مـن جفـوة النـاس، مـشيت حتـى . نحوه أعرض عني

ُتسورت ْ ّو ابـن عمـي، وأحـب النـاس إيل فـسلمت  جدار حائط أيب قتادة، وهـ
ُ أنشدك باهللا، هل تعلمني أحب !يا أبا قتادة: عليه، فواهللا ما رد عيل السالم، فقلت َ

اهللا : فعدت له فنـشدته، فقـال. فعدت له، فنشدته فسكت. اهللا ورسوله؟ فسكت
 .)...ففاضت عيناي، وتوليت حتى تسورت اجلدار. ورسوله أعلم

 :ه ويقولويميض كعب يف وصف حالت
 اهللا يـأتيني ِ رسـولُحتى إذا مضت أربعون ليلـة مـن اخلمـسني، إذا رسـول(
أطلقها أم ماذا أفعـل؟ : فقلت.  يأمرك أن تعتزل امرأتكخإن رسول اهللا : فقال
 . وال تقرهباال، بل اعتزهلا: قال

 فلام ، عن كالمناخكملت لنا مخسون ليلة من حني هنى رسول اهللا (: ويقول
ُفجر صبح مخسني ليلة، وأنا عىل ظهر بيـت مـن بيوتنـا، فبينـا أنـا صليت صالة ال

قد ضاقت عيل نفيس، وضـاقت عـيل األرض بـام : جالس عىل احلال التي ذكر اهللا
ْ سمعت صوت صارخ أوىف عىل جبل سلعرحبت، َ َ ْ َيا كعب بـن : بأعىل صوته

 ..).ًفخررت ساجدا، وعرفت أن قد جاء فرج: قال! مالك، أبرش
                                                       

 ].سور[، مادة )٢/٥٥( الفريوزأبادي »املحيطالقاموس «تسلقت : تسورت )١(
 ].رحب: [، مادة)١/١٣٤( اجلوهري »الصحاح «من الرحب وهو السعة : رحبت )٢(
ْأو عىل جبل سلع )٣( ُّوالـسلوع شـقوق يف اجلبـال، واحـدها . أي أرشف عليه، وسلع جبل بـسوق املدينـة: َ

ْسلع، سلع ِْ  ).٣/٢٣٦( احلموي »معجم البلدان«. َ
 ).٢٧٦٩(، ومسلم )٤٤١٨( أخرجه البخاري :صحيح )٤(



 

 ٩٠٥ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

 
 

إن البناء إذا تم حيتاج إىل حتصني ورعاية، مما قد يـرض بـه وهيـدم أركانـه، بعـد 
استقامته ومتامه، وكذلك إيامن الشباب بحاجة إىل حتصني مما يستقبل من الفتن التي 

 : ببعض الفتن التي تكون بعده ومنها ما ييلخوقد أخرب رسول اهللا . ترض به
 القاعد فيها خري :ستكون فتن«: خقال رسول اهللا : ال قاعن أيب هريرة 

ّ خري من املايش، واملايش فيها خري من الساعي، من تـرشف من القائم، والقائم فيها َ َ
ْفليعذًاذا َعَ ملجأ أو م منها، فمن وجدهلا تسترشفه ُ َ ْ  .» بهَ
ٍ عىل أطم من آطـامخ أرشف النبي:  قالاامة بن زيد وعن أس ُ ُ ،املدينـة 

ْكمواقع القطر: هل ترون ما أرى؟ إين ألرى مواقع الفتن خالل بيوتكم«: فقال َ«. 
ُهلكـة «: سمعت الصادق املـصدوق يقـول:  قالاوعن أيب هريرة  َ َ أمتـي َ
ٍعىل يـدي غلمـة َِ ْفقـال مـروان » مـن قـريش :فقـال. لعنـة اهللا علـيهم غلمـة  

                                                       
تقلبـه : االنتصاب والتطلع إليه والتعـرض لـه، ومعنـى تستـرشفه: ترشف هلا من اإلرشاف لليشء وهو )١(

 ).١٨/٩ (»صحيح مسلم برشح النووي«. وترصعه
 ).٢٨٨٦(، ومسلم )٧٠٨١( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
 ].أطم: [، مادة)٥/١٨٦٢( اجلوهري »الصحاح«مجع أطم وهي حصون ألهل املدينة : اآلطام )٣(
 ابـن حجـر »فتح الباري« سقوط الفتن وكثرهتا باملدينة بسقوط القطر يف الكثرة والعموم خشبه النبي  )٤(

)٤/٩٥.( 
 ).٢٨٨٥(، ومسلم )١٨٧٨( أخرجه البخاري :صحيح )٥(
 ].غلم: [، مادة)٥/١٩٩٧( اجلوهري »الصحاح«. مجع غالم: غلمة )٦(
 ).١٠، ١٣/٩( ابن حجر »فتح الباري«هو مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية، : نمروا )٧(



 

 ٩٠٦ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش
  

 .)بني فالن، وبني فالن، لفعلت: لو شئت أن أقول(: أبوهريرة
يث بسبب إمارة الصبيان، فإن أطاعهم النـاس هلكـوا يف والفتنة يف هذا احلد

دينهم، وإن عصوهم هلكوا يف دنياهم، بإزهاق الـنفس أو بـذهاب املـال أو هبـام، 
اللهم ال تدركني سنة سـتني وال (:  يميش يف السوق ويقولاوكان أبو هريرة 
هكـذا . يف هذا إشارة إىل أن أول األغيلمة كان يف سنة سـتني، و)إمارة الصبيان

ومن التوجيهـات النبويـة لتحـصني إيـامن .  عىل إيامنهاكان خوف أيب هريرة 
 :الشباب ما ييل

 

أال إهنـا «:  يقـولخسـمعت رسـول اهللا :  قـالاعن عيل بن أيب طالب 
 فيـه نبـأ مـا ،كتـاب اهللا«: ما املخرج منها يا رسول اهللا؟ قـال:  فقلت»ستكون فتنة

ُقبلكم، وخرب ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس باهلزل، من تركه من  ْ ُ
ُجبار قصمه اهللا، ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهللا، وهو حبـل اهللا املتـني، وهـو  ْ َ ّ َ

رصاط املستقيم، هو الذي ال تزيغ به األهواء، وال تلتبس بـه الذكر احلكيم، وهو ال
ق عىل كثرة الرد، وال تنقـيض عجائبـه، هـو َاأللسنة، وال يشبع منه العلامء، وال خيل
  2  3* + , - ./ 0 1:  قـالواتـىالذي مل تنتـه اجلـن إذ سـمعته ح

َدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعـا إليـه َ من قال به ص]٢-١:اجلن[ َ َ ََ َ َ ِ ُ
 .» إىل رصاط مستقيمَيِدُه

                                                       
 ).٧٠٥٨( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 ).١٣/١٠( ابن حجر »فتح الباري«: انظر )٢(
ضـعيف «[، )٨٣٦ (»البحر الزخـار«، والبزار )٣٣٣٢(، والدارمي )٢٩٠٦( أخرجه الرتمذي :ضعيف )٣(

 )].٥٥٤ (»الرتمذي



 

 ٩٠٧ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

كتـاب اهللا، :  لن تضلوا مـا متـسكتم هبـام:تركت فيكم أمرين«: خويف قوله 
 .»وسنة نبيه

ً يوما بعـد صـالة خ وعظنا رسول اهللا:  قالاوعن العرباض بن سارية 
إن :  ووجلت منها القلـوب فقـال رجـل،الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون

أوصـيكم بتقـوى اهللا، «:  قـال!هذه موعظة مودع، فبامذا تعهد إلينا يـا رسـول اهللا
ًيعـش مـنكم يـرى اختالفـا كثـريا،  فإنـه مـن ، عبد حبيشْوالسمع والطاعة، وإن ً

وإياكم وحمدثات األمور، فإهنا ضاللة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بـسنتي وسـنة 
 .»ضوا عليها بالنواجذَاخللفاء الراشدين املهديني، ع

 

يـا أنـس، إن النـاس «:  قـال لـهخ أن رسـول اهللا اعن أنس بن مالك 
ًيمرصون أمصارا ّ ُيقال لـه البـرصة،ً، وإن مرصا منها  أو البـصرية، فـإن أنـت 

                                                       
 .وقد تقدم خترجيه)] ٢٩٣٧ (»صحيح اجلامع«[ :حيحص )١(
، )٤/١٢٦(، وأمحــد )٤٢(، وابــن ماجــه )٢٦٧٦(، والرتمــذي )٤٦٠٧( أخرجــه أبــو داود :صــحيح )٢(

 )].٢١٥٧ (»صحيح الرتمذي«[، )٩٥(والدارمي 
 كـالم املـرص يف: احلد يف األرض، وقال الليـث: احلد يف كل يشء، وقيل املرص: املرص: ًيمرصون أمصارا )٣(

كل كورة تقام فيها احلدود، ويقسم فيها الفيء والصدقات من غري مؤامرة للخليفة، وكان عمـر : العرب
. فالن مرص األمصار كام يقـال مـدن املـدن: وقال اجلوهري.  األمصار منها البرصة والكوفةََّرصَ ما

 ].مرص: [، مادة)٥/١٧٦( ابن منظور »لسان العرب«
 والبرصة يف كالم العرب األرض الغليظة التي فيها حجارة تقلـع وتقطـع حـراف البرصة بلدة بالعراق، )٤(

وسبب تسميتها بذلك أن املسلمني حني وافوا مكان البرصة للنزول هبا، نظروا . الدواب، وقيل غري ذلك
وكـان متـصريها سـنة .  إن هذه أرض برصة، يعنون حـصبة:إليها من بعيد، وأبرصوا احلىص عليها فقالوا

 ).٤٣٤-١/٤٣٠( ياقوت احلموي »معجم البلدان«: انظر. ارشة يف عهد عمر بن اخلطاب أربع ع



 

 ٩٠٨ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

َمررت هبا، أو دخلتها فإياك وسباخها ِوكالءهـا ،ِ َّ َ ،وسـوقها، وبـاب أمرائهـا ُ َ ُ
ٌوعليك بضواحيها، فإنه يكون خسف وقذف ورجـف، وقـوم يبيتـون يـصبحون  ٌْ َ ٌْ َْ َ

 .»نازيرقردة وخ
بعدم املجيء إىل أماكن الفـتن التـي  خيف هذا احلديث حتذير من رسول اهللا 
 بيـان ملـن اويف حديث أيب بكـرة . ًتكون سببا يف نزول العقوبة عىل أصحاهبا

ًوقعت الفتنة يف املكان الذي هو فيه، فعليه أن خيرج من هذا املكان طلبـا للنجـاة، 
ًإهنا ستكون فتنة يكون املـضطجع فيهـا خـريا «: حيث يقول عليه الصالة والسالم

ً، واجلالس خريا من القائم، والقائم خريا من املايش، واملايش خريا مـن من اجلالس ً ً
من كانت لـه إبـل فليلحـق بإبلـه، «:  ما تأمرين؟ فقال!يا رسول اهللا:  قال»الساعي
فمن :  قال»نت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضهومن كا

فليعمد إىل سيفه، فليرضب بحده عـىل حـرة، ثـم «: مل يكن له يشء من ذلك؟ قال
 .»لينجو ما استطاع من النجاء

 

ك يا ال يزال الناس يسألون«: خقال يل رسول اهللا :  قالاعن أيب هريرة 
 .»، فمن خلق اهللا؟هذا اهللا:  حتى يقولوا!أبا هريرة

                                                       
 ].التسبيخ: [، مادة)١/٢٧٠( الفريوزأبادي »القاموس املحيط«األرض السبخة هي ذات النز وامللح  )١(
سـنن حاشية . هو يف األصل شاطئ النهر، واملوضع تربط فيه السفن، وهو هنا اسم موضع فيها: كالءها )٢(

 ).٤/٤٨٩(أيب داود 
 )].٣٦١٨ (»صحيح أيب داود«[، )٤٣٠٧( أخرجه أبو داود :صحيح )٣(
 )].٣٥٨٠ (»صحيح أيب داود«[، )٤٢٥٦(، وأبو داود )٢٨٨٧( أخرجه مسلم :صحيح )٤(
 ).١٣٥( أخرجه مسلم :صحيح )٥(



 

 ٩٠٩ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

 أليب هريرة فتنة حمتملة سيواجهها يف مستقبل عمره، وكان خّبني رسول اهللا 
فمن وجـد « :عليه الصالة والسالم قد بني يف حديث آخر ما يقال عند ذلك بقوله

 .»آمنت باهللا: ًمن ذلك شيئا فليقل
 من الدرس اواستفاد أبو هريرة ، خر منه رسول اهللا َّوقد حصل ما حذ

يـا أبـا :  فقالوافبينام أنا يف املسجد إذ جاءين ناس من األعراب(: السابق، كام يقول
: ثـم قـال. فأخذ حـىص بكفـه فرمـاهم بـه:  هذا اهللا، فمن خلق اهللا؟ قال!هريرة
 .) صدق خلييل! قوموا!قوموا

فـام مل يكـن . وما أكثر الشبهات التي تورد عىل الشباب يف كل زمـان ومكـان
ّف أو شـك يف عندهم احلصانة اإليامنية والعلم الكايف، فإنه خيشى عليهم من ضـع َ

والبعد عن مكان الفتنة وعدم اخلوض فيها أسلم مهام كان لـدى الـشباب . إيامهنم
 .من اإليامن والعلم

 

يا عبـدالرمحن بـن «: خقال رسول اهللا :  قالاعن عبدالرمحن بن سمرة 
عطيتهـا ُكلـت إليهـا، وإن أُعطيتها عن مسألة وُ، فإنك إن أسمرة، ال تسأل اإلمارة

 .»ُعن غري مسألة أعنت عليها
                                                       

 ).١٣٤( أخرجه مسلم :صحيح )١(
 ).١٣٥( أخرجه مسلم :صحيح )٢(
 .واللفظ له) ١٦٥٢(، ومسلم )٦٦٢٢(بخاري  أخرجه ال:صحيح )٣(



 

 ٩١٠ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

فـرضب :  أال تـستعملني؟ قـال!يا رسـول اهللا: قلت:  قالاوعن أيب ذر 
  إنك ضعيف، وإهنا أمانة، وإهنـا يـوم القيامـة!يا أبا ذر«: بيده عىل منكبي، ثم قال

 .» إال من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها،خزي وندامة
ًومن كان حريصا عىل اإلمارة وسعى لتحصيلها، فإن ذلك يكون نقصا لـه يف  ً

 مـن سـأل َّوىلُواحلكمة يف أنـه ال يـ. دينه، فقد يتنازل عن يشء منه للحفاظ عليها
أنه يوكل إليها، وال تكون معه إعانة، وإذا مل تكن معـه إعانـة مل يكـن : يالوالية ه

 .وألن فيه هتمة للطالب واحلريص. ًكفئا، وال يوىل غري الكفء
وحديث أيب ذر أصل عظيم يف اجتناب الواليات ال سيام ملن كان فيه ضعف عن 

ًمل يكن أهال هلـا، أو القيام بوظائف تلك الوالية، وأما اخلزي والندامة فهو يف حق من 
 .ًكان أهال ومل يعدل فيها، فيخزيه اهللا يوم القيامة، ويفضحه ويندم عىل ما فرط

 

ًبادروا بـاألعامل فتنـا كقطـع «: خقال رسول اهللا :  قالاعن أيب هريرة 
ً، يصبح الرجل مؤمنا ويميس كافرا، أو يميس مؤمنـا ويـصبح كـافرا، الليل املظلم ًً ً
 عـىل املبـادرة خ يف هـذا احلـديث حيـث الرسـول »ض من الدنياَرَيبيع دينه بع

 واالشتغال عنها بـام حيـدث مـن الفـتن الـشاغلة، ،باألعامل الصاحلة قبل تعذرها
                                                       

 ).١٨٢٥( أخرجه مسلم :صحيح )١(
 ).٢٠٨، ١٢/٢٠٧( النووي »رشح صحيح مسلم«: انظر )٢(
 ).٢١٠ص(املرجع السابق  )٣(
 ).١١٨( أخرجه مسلم :صحيح )٤(



 

 ٩١١ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

 خظلم ال املقمر، ووصـف رسـول اهللا املتكاثرة، املرتاكمة كرتاكم ظالم الليل امل
ًنوعا من شدائد تلك الفتن، وهو أن يميس مؤمنا، ثـم يـصبح كـافرا، أو عكـسه،  ً ً

 .وهذا لعظم الفتن يتقلب اإلنسان يف اليوم الواحد هذا االنقالب
ً عليه وقتها، وتكـون سـببا ُلُهْسَومن بادر باألعامل قبل حصول الفتن، فإهنا ت

 باألعامل وقـت الفـتن، كـام يف احلـديث خام يرغب رسول اهللا يف نجاته منها، ك
 »ّ كهجـرة إيلالعبادة يف اهلرج«:  قالخالذي يرويه معقل بن يسار عن النبي 

 .وذلك ألن الناس ينشغلون عنها وال يتفرغ هلا إال األفراد

 
 

 

ّالقصد بالرتغيب كل مـا يـشوق املـدعو إىل االسـتجابة وقبـول احلـق والثبـات 
ويمكن القول بأن الرتغيب وعد يصحبه حتبيب وإغراء بمصلحة أو لـذة أو . عليه

 أو ،متعة آجلة، مؤكدة، خرية، خالصة مـن الـشوائب، مقابـل القيـام بعمـل صـالح
 .وذلك رمحة من اهللا لعباده. االمتناع عن لذة ضارة أو عمل يسء ابتغاء مرضاة اهللا

                                                       
 ).٢/١٣٣( النووي »رشح صحيح مسلم«: انظر )١(
 ).١٨/٨٨ (»صحيح مسلم برشح النووي«. الط أمور الناساملراد باهلرج هنا الفتنة واخت: قال النووي )٢(
 ).٢٩٤٨( أخرجه مسلم :صحيح )٣(
 ).١٨/٨٨ (»صحيح مسلم برشح النووي« )٤(
 ).٤٢٣ص (»أصول الدعوة« )٥(
 ).٢٥٧ص (»أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها «: انظر )٦(



 

 ٩١٢ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

 

األصل يف الرتغيب أن يكون يف نيل رىض اهللا ورمحته وجزيل ثوابه وهـذا هـو 
 يف كتابه حيث -عز وجل-، كام بينه املوىل -عليهم الصالة والسالم-هنج رسل اهللا 

̧ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼» º ¹°: قال  ¶ µ ́  .]الكهف[  ± ² ³ 
 - , + * ( ) ' & % $ # " !: وقولــه تعــاىل

 .]فصلت[ 4 3 2 1 0 / .
َمن صىل الربدين«: خويف السنة قوله  َْاجلنة دخل «. 
من حافظ عىل أربع ركعات «: خقال رسول اهللا :  قالتلوعن أم حبيبة 

 .»، حرمه اهللا عىل النارقبل الظهر وأربع بعدها
اسـتجابتهم مـن خـري يف وقد يكون الرتغيب بام حيصل للمـدعوين يف حالـة 

الدنيا كحصول يشء نافع، أو سعة رزق، أو طـول عمـر، أو صـحة وسـالمة ممـا 
 " !Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô:  لقومـه×يؤذي، ومن ذلك قول نوح 

.]نوح[ / . - , + * ( ) ' %& $ #
تدين هلم هبا العـرب، ويملكـون هبـا  من قومه كلمة خكام طلب رسول اهللا 

 .وكانت قريش حتب السيادة والزعامة. العجم
                                                       

 »الفـائق يف غريـب احلـديث«: انظر. يهاملطيب اهلواء وبرده ف] الصبح والعرص[الغداة والعيش : الربدان )١(
 ).١/٩١(الزخمرشي 

 ).٦٣٥(، ومسلم )٥٧٤( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
، وابـن )٦/٤٢٦(، وأمحد )١٨١٤(، والنسائي )١٢٦٩(، وأبو داود )٤٢٨( أخرجه الرتمذي :صحيح )٣(

 )].٣٥٢ (»صحيح الرتمذي«[، )١١٩٠(خزيمة 
 ).٤/٢٨( كثري  ابن»تفسري القرآن العظيم«: انظر) ٤(



 

 ٩١٣ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

: -عندما أعطاه الرايـة يف خيـرب- لعيل بن أيب طالب خوكام قال رسول اهللا 
ًفواهللا ألن هيدي اهللا بك رجال واحدا خري« ً ْ َ ْ لك مح لك من أن يكونَ َ النعمُرُ َّ«. 

ً يومـا خخـرج علينـا رسـول اهللا :  قـالاوعن عقبة بن عامر اجلهنـي 
َّونحن يف الصفة، فقال  فيأيت كـل  أو العقيقطحانُأن يغدوا إىل بأيكم حيب «: ُ

: قلنا:  قال» زهراوين، فيأخذمها يف غري إثم، وال قطع رحموماوينَيوم بناقتني ك
فألن يغدو أحدكم إىل املـسجد فيـتعلم آيتـني «: قال. كلنا يا رسول اهللا حيب ذلك

 خري له من ناقتني، وثالث خري من ثالث، وأربع خري من أربع، ومن من كتاب اهللا
 .»أعدادهن من اإلبل

 

 بـأن -سبحانه وتعـاىل- الشاب الذي ينشأ عىل طاعة اهللا خ يرغب الرسول -١
 يـوم القيامـة، كـام يف حـديث أيب هريـرة -سبحانه وتعاىل-يكون يف ظل اهللا 

اإلمام : سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله«: قال خ عن النبي ا
َّ، وشاب نشأ يف عبادة ربه، ورجل قلبه معلق يف املساجد، ورجالن حتابا العادل َّ ُ

مجـال، يف اهللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجـل طلبتـه امـرأة ذات منـصب و
                                                       

  ).٢٤٠٦(، ومسلم )٤٢١٠( أخرجه البخاري :صحيح )١(

 ).١/٤٤٦( احلموي »معجم البلدان«. واد باملدينة: بطحان )٢(
هو واد بناحية املدينة . كل مسيل ماء شقه السيل يف األرض ووسعه: بفتح أوله وكرس ثانيه، وهو: العقيق )٣(

 ).١٣٩، ٤/١٣٨(ي  احلمو»معجم البلدان«: انظر. فيه عيون ونخل
 ].كوم: [، مادة)١٢/٥٢٩( ابن منظور »لسان العرب«.  هي عظيمة السنام طويلته:الكوماء من اإلبل )٤(
 ].»املوسوعة احلديثة«[، )٤/١٥٤(، وأمحد )٨٠٣( أخرجه مسلم :صحيح )٥(



 

 ٩١٤ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

إين أخاف اهللا، ورجل تصدق، أخفى حتى ال تعلم شامله ما تنفق يمينه، : فقال
 .»ًورجل ذكر اهللا خاليا ففاضت عيناه

ًومن املالحظ يف هذا احلديث أن الشاب قد يكـون أيـضا مـن أي األصـناف 
الستة األخرى، وأما النشأة عىل طاعة اهللا فهي خاصة لـه ال يـشاركه فيهـا غـريه، 

كونه مظنة غلبة الشهوة ملا فيه من قوة الباعـث عـىل متابعـة اهلـوى، فـإن وذلك ل
 .مالزمة العبادة مع ذلك أشد، وأدل عىل غلبة التقوى

 بجملة من األمور كـام يف حـديث أيب ا أبا هريرة خ ويرغب رسول اهللا -٢
ًعـا تكـن أعبـد ِيا أبا هريرة كـن ور«: خقال رسول اهللا : قال. اهريرة 
َعا تكن أشكر الناس، وأِ، وكن قنالناس  للناس مـا حتـب لنفـسك تكـن َّبِحً

َمؤمنا، وأحسن جوار من جـاورك تكـن مـسلام، وأ ً  الـضحك فـإن كثـرة َّلِقـً
 .»الضحك متيت القلب

ل رغب رسـو.  وتفتخر هبا وملا كانت العرب يف ذلك الوقت حتب محر النعم-٣
 يف الدعوة، حني قال له عندما أعطاه ا الشاب عيل بن أيب طالب خاهللا 

ًفواهللا ألن هيدي اهللا بك رجال واحدا خري«: الراية يوم خيرب ً ْ َ   لك من أن يكـونَ
 .ً ومن الرتغيب يف اإلبل حديث عقبة بن عامر املذكور آنفا.» محر النعملك

                                                       
 ).١٠٣١(، ومسلم )٦٦٠( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 .)٢/١٤٥( ابن حجر »فتح الباري«: انظر )٢(
، )١٠/٣٩٢(، وأبـو نعـيم )٥٧٥٠ (»الـشعب«، والبيهقـي يف )٤٢١٧( أخرجـه ابـن ماجـه :صحيح )٣(

 )].٣٤١٧ (»صحيح ابن ماجه«[
 ).٧/٤٧٨( ابن حجر »فتح الباري«. محر النعم، من ألوان اإلبل املحمودة )٤(
دق هبـا، خري من أن تكـون لـك فتتـص: واملراد). ٢٤٠٦(، ومسلم )٤٢١٠(أخرجه البخاري  :صحيح) ٥(

 ).٧/٤٧٨ (»فتح الباري«تقتنيها ومتلكها : وقيل



 

 ٩١٥ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

 الشاب عبداهللا بن عمر بصالة الليل كام يف حـديث خ كام يرغب رسول اهللا -٤
 إذا رأى رؤيا قصها خكان الرجل يف حياة النبي :  قالاعبداهللا بن عمر 
، خ اهللا  فتمنيـت أن أرى رؤيـا فأقـصها عـىل رسـول،خعىل رسـول اهللا 

ًوكنت غالما شابا، وكنت أنام يف املسجد عىل عهـد رسـول اهللا  ، فرأيـت خً
، يف النوم كأن ملكني أخذاين فذهبا يب إىل النار، فإذا هي مطوية كطـي البئـر

أعـوذ بـاهللا مـن : ُ وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقـولوإذا هلا قرنان
َينا ملك آخر، فقاِقَلَف: قال. النار ْمل ترع«: ل يلَ َ ُ«. 

َنعـم «: ، فقـالخفقصصتها عىل حفصة، فقصتها حفـصة عـىل رسـول اهللا  ْ ِ
 .ً قليالّفكان بعد ال ينام من الليل إال. »ليلالرجل عبداهللا لو كان يصيل من ال

 

ينبني أسلوب الرتغيب عىل ما فطر اهللا عليه اإلنسان مـن الرغبـة : األساس األول
 .يف اللذة والنعيم والرفاهية وحسن البقاء

ال بد أن يكون الوعد يف الرتغيب، بأمر يؤمن به اإلنسان ويتوقـع  :األساس الثاين
، ورضـوانه، ونعـيم -انه وتعـاىلسـبح-حصوله كوعد املؤمنني بمغفـرة اهللا 

 .اجلنة، والسالمة من عذاب النار
                                                       

 ).٣/٣٤( البن سيده »املخصص«. هي املطوية، أما غري املطوية فتسمى القليب: البئر )١(
عضادتان مبنيتان متتد عليهام اخلشبة، العارضة التي هبا حديدة تكون فيها بكرة البئر، وإذا كان : قرنا البئر )٢(

 ].قرن: [، مادة)٦/٢١٨٠( اجلوهري » الصحاح«.  يسميان الزنومتنيقرنا البئر من خشبة
 ).٣/٧( ابن حجر »فتح الباري«. ال خوف عليك بعد هذا: أي )٣(
 ).٢٤٧٩(، ومسلم )١١٢٢(و ) ١١٢١( أخرجه البخاري :صحيح )٤(
 ).٢٥٦ص (»أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها«: انظر )٥(



 

 ٩١٦ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

ًوال يكون الرتغيب نافعا إذا كان الوعـد بـيشء ال يعتقـد املوعـود حـصوله، 
ومن سلك هذا الطريق كان حاله . كوعد الشاب بأمر يعلم أنك ال تستطيع تنفيذه

 .كمن يصيح يف واد أو ينفخ يف رماد
وهـذا . أثري الرتغيب عىل ميل املوعود بام وعد بـهيتوقف مدى ت :األساس الثالث

 خامليل هو الذي دفع شباب مكة إىل املـسارعة يف البحـث عـن رسـول اهللا 
 .رغبة يف احلصول عىل مائة ناقة

ريض اهللا عـنهم (والرغبة فـيام عنـد اهللا هـي التـي دفعـت شـباب الـصحابة 
ك نعيم الـدنيا،  أن يرتادفعت مصعب بن عمري . لتحمل الصعوبات) أمجعني

 . بشظف العيشرىضوي
.  فلم يتاملك نفسه حتى يأكل متـرات يف يـدهاودفعت عمري بن احلامم 

 يف غـزوة مؤتـة ليقـتحم اوالشوق إىل اجلنة هو الذي دفع عبداهللا بن رواحة 
 :، ثم يقاتل القوم فيقتل وهو يقول فيعقرهاعن فرسه

ــــة واقرتاهبــــا ــــذا اجلن ــــا حب   ي
ـــروم رو ـــا عـــذاهباوال ـــد دن   م ق

  
 

ــــــا ــــــارد رشاهب ــــــة وب   طيب
ــــــساهبا ــــــدة أن   كــــــافرة بعي

  
 

عـــــيل إذ القيتهـــــا رضاهبـــــا 
 

                                                       
 ).١/٤٨٩(هشام  ابن »السرية النبوية«: انظر )١(
 ).٣/٤٢١( ابن حجر ترمجة مصعب بن عمري »اإلصابة يف حياة الصحابة«: انظر )٢(
 ).١/٦٢٧( ابن هشام »السرية النبوية«: انظر )٣(
 ].قحم: [، مادة)٤/١٦١( الفريوزأبادي »القاموس املحيط«. يرمي بنفسه عنه: أي: يقتحم عن فرسه )٤(
 ].عقر[، مادة )٢/٧٥٤( اجلوهري »الصحاح«. يرضب قوائمها بالسيف: يعقرها )٥(
 ).٢/٣٧٨( ابن هشام »السرية النبوية«: انظر )٦(



 

 ٩١٧ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

 

 يف ترغيبـه للـشباب يف العمـل الـصالح األسـس النفـسية خ يراعي النبـي -١
ًللرتغيب، فهو مل يغفل عنه أصال، لكونه نابعا من حاجـة الـنفس اإلنـسانية،  ً

 الشباب إال بام يؤمنـون بـه، ويعتقـدون حـصوله، وخيتـار مـن هـذه ُدِعَوال ي
ًالوعود ما يناسب ميوهلم واهتامماهتم، ليجد قبوال يف نفوسهم وشـوقا مـنهم  ً

  .حلصوله، فيقومون بالعمل الالزم له
لروحـة يف «:  قـالخ عن النبـي اومن ذلك ما ورد عن أنس بن مالك 

 قـوس أحـدكم مـن اجلنـة، أو َ، ولقـابفيهاسبيل اهللا أو غدوة خري من الدنيا وما 
 ولو أن امـرأة مـن أهـل اجلنـة ، خري من الدنيا وما فيها-يعني سوطه-موضع قيد 

َ األرض ألضاءت ما بينهام، وملألته رحيا، ول أهللعت إىلَّاط  عىل رأسـها هاُيفَِصنً
 .»نيا وما فيهاخري من الد

ً يكون الرتغيب النبوي أحيانا مصحوبا بأسلوب-٢  رائع يثري العاطفـة وجيـذب ،ً
 .النفس

آخر من يدخل اجلنـة رجـل، « : قالخ أن رسول اهللا اعن ابن مسعود 
فإذا ما جاوزهـا التفـت إليهـا،  النار مرة، هُعَسفَ مرة، وتفهو يميش مرة ويكبو

                                                       
 ].نصف: [، مادة)٤/١٤٣٣( اجلوهري »الصحاح«. اخلامر: النصيف )١(
 ).٢٧٩٦( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
 ].كبأ: [، مادة)٤/٣٨٤( الفريوزأبادي »القاموس املحيط«. ينكب عىل وجهه: أي: يكبو )٣(
ًتلفحه لفحا يرسا فتغري لون البرشة: أي: تسفعه )٤(  ].سفع: [، مادة)٣/١٢٣٠( اجلوهري »الصحاح«. ً



 

 ٩١٨ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

ًتبارك الذي نجاين منك، لقد أعطاين اهللا شيئا ما أعطـاه أحـدا مـن األولـني : فقال ً
 أدنني من هذه الـشجرة، فألسـتظل !أي رب: واآلخرين، فرتفع له شجرة، فيقول

 لعـيل إن أعطيتكهـا !يـا ابـن آدم: بظلها، وأرشب من مائها، فيقول اهللا عز وجـل
ُيعـذره، تعاىل ُّويعاهده أن ال يسأله غريها، وربه . ال يا رب:  فيقولسألتني غريها، ْ َ

ثـم . ألنه يرى ما ال صرب له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها، ويـرشب مـن مائهـا
الـشجرة  أدننـي مـن هـذه !أي رب: أحسن من األوىل، فيقولهي ترفع له شجرة 

 أمل !يـا ابـن آدم: ل فيقـو،ال أسـألك غريهـا. ألرشب من مائهـا وأسـتظل بظلهـا
 ؟ تـسألني غريهـا منهـالعـيل إن أدنيتـك:  أن ال تـسألني غريهـا؟ فيقـولتعاهدين

 ، ألنه يرى ما ال صرب له عليه، فيدنيه منها، وربه يعذره،فيعاهده أن ال يسأله غريها
فيستظل بظلها، ويرشب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب اجلنة، هي أحـسن 

 أدنني من هذه ألستظل بظلها، وأرشب من مائهـا، !أي رب: وليني، فيقولُمن األ
بىل يـا :  قال؟ أمل تعاهدين أن ال تسألني غريها!يا ابن آدم: فيقول. ال أسألك غريها

يعذره ألنه يرى ما ال صرب له عليه، فيدنيه تعاىل وربه .  هذه، ال أسألك غريها!رب
 أدخلنيهـا، !أي رب: ول فيقـ،منها فإذا أدناه منهـا، فيـسمع أصـوات أهـل اجلنـة

ْ ما يرصيني!يا ابن آدم: فيقول َِ ْن أعطيك الدنيا ومثلهـا معهـا؟ ُ منك؟ أيرضيك أ
 .»! أتستهزئ مني وأنت رب العاملني؟يا رب: فيقول

                                                       
الرصي هو القطع، فإن السائل متى انقطع : قال أهل اللغة. ما يقطع مسألتك مني: أي: ما يرصيني منك )١(

 »صـحيح مـسلم«. كيرضيك ويقطع السؤال بيني وبينـ: أي: واملعنى. من املسؤول انقطع املسؤول منه
 ).٤٣، ٣/٤٢(برشح النووي، 



 

 ٩١٩ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

ممـا تـضحك؟ : أال تسألوين مـم أضـحك؟ قـالوا: فضحك ابن مسعود فقال
من «: اهللا؟ قالمم تضحك يا رسول : ، فقالواخهكذا ضحك رسول اهللا : فقال

إين ال : أتستهزئ مني وأنت رب العـاملني؟ فيقـول: ضحك رب العاملني حني قال
 .»أستهزئ منك، ولكني عىل ما أشاء قادر

  يف ترغيبه التوازن بني اخلوف والرجاء، يقول اإلمام النوويخ يراعي النبي -٣
ًاعلم أن املختار للعبد يف حال صـحته أن يكـون خائفـا راجيـا : : ويكـون ً

خوفه ورجاؤه سواء، ويف حال املرض يمحض الرجاء، وقواعد الـرشع مـن 
 .نصوص الكتاب والسنة وغري ذلك متظاهرة عىل ذلك

 خفيـشبه النبـي .  يكون الرتغيب النبوي بأسـلوب واضـح يفهمـه اجلميـع-٤
ًأحيانا بعض نعـيم اجلنـة بأشـياء يف الـدنيا يعرفهـا النـاس لتتـضح الـصورة 

 أن اكـام يف حـديث أيب سـعيد اخلـدري .  بيـان الفـارقمـع. للمدعوين
، كـام إن أهل اجلنة ليرتاءون أهـل الغـرف مـن فـوقهم«:  قالخرسول اهللا 

 مـن املـرشق أو املغـرب،  مـن األفـق الغـابرترتاءون الكوكب الدري
 .»لتفاضل ما بينهم

                                                       
 ).١٨٧( أخرجه مسلم :صحيح )١(
 .واللفظ له) ٢٨٣١(، ومسلم )٣٢٥٦( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
لـشبهه : إلضـاءته، وقيـل: ًسمي دريا لبياضه كالدرر، وقيـل: قيل. هو الكوكب العظيم: »الكوكب الدري« )٣(

 ).٦/٣٢٧(، ابن حجر »فتح الباري«: درر أرفع من اجلواهر انظربالدرر لكونه أرفع من باقي النجوم، كال
 بـرشح النـووي، »صـحيح مـسلم«. الذاهب املايش الـذي تـدىل للغـروب وبعـد عـن العيـون: الغابر )٤(

)١٧/١٦٩.( 
 ).٣٢٥٦ ( البخاري.»يف األفق«ويف رواية  )٥(
 ).٢٨٣٣( أخرجه مسلم :صحيح )٦(



 

 ٩٢٠ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

إن يف اجلنـة «:  قـالخ أن رسـول اهللا احديث أنس بـن مالـك وكام يف 
 يف وجـوههم وثيـاهبم، ، فتهـب ريـح الـشامل، فتحثـو يأتوهنا كل مجعـة،ًلسوقا

ًفيزدادون حسنا ومجاال، فريجعون إىل أهليهم، وقد ازدادوا حسنا ومجـاال، فيقـول  ًً ً
ًتم بعدنا حسنا ومجـاال، فيقولـوند لقد ازد!واهللا :هلم أهلوهم  لقـد ! واهللا،وأنـتم: ً

ًازددتم بعدنا حسنا ومجاال ً«. فالغرف والكواكب والسوق كلهـا أمـور معروفـة 
 .بعيد) املشبه واملشبه به(لدى الناس، لكن بطبيعة احلال الفارق بني األمرين 

 

لداعية، هل يستخدم أسـلوب الرتغيـب أكثـر يف دعوتـه أو ًكثريا ما يتساءل ا
 خالرتهيب؟ هل يكون الرتغيب يف أمور الدنيا، أم اآلخرة؟ واملتتبع ملنهج النبي 

والرتغيـب يف أمـور الـدنيا . يرى أن جانب الرتغيب يرجع عىل جانب الرتهيـب
فيها عند املؤمن ال  قليل جدا بالنسبة لنعيم اآلخرة والنجاة من النار، ألن الدنيا بام 

 .ًتعدل شيئا
 

يف حث الشباب عىل العمل الـصالح الثناء عىل الشباب من األساليب النبوية
 .واالزدياد منه والثبات عليه

                                                       
: ون فيه كام جيتمع الناس يف الدنيا يف السوق، ومعنى يأتوهنا كل مجعة أيجممع هلم، جيتمع: املراد بالسوق )١(

رشح صحيح «. أسبوع، وليس هناك حقيقة أسبوع لفقد الشمس والليل والنهار: يف مقدار كل مجعة، أي
 ).١٧/١٧٠( النووي »مسلم

 ).٢٨٣٣(أخرجه مسلم : صحيح )٢(



 

 ٩٢١ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

نعـم الرجـل «:  فيـهخ عنـدما قـال رسـول اهللا بفهذا عبداهللا بن عمر 
 كان بعد هذه املقولة، وبعد هذا الثناء من رسول »عبداهللا لو كان يصيل من الليل

 .ً، ال ينام من الليل إال قليالخاهللا 

 
إن إثابة عواطف الشباب بالرتغيب والرتهيـب، أو بالثنـاء واإلطـراء، لـيس 

يسلك الشباب السلوك املستقيم، ويقوموا باألعامل املطلوبة عىل الوجه ًكافيا حتى 
السليم، ما مل يصحب ذلك تعليمهم العمل الصالح عـىل الوجـه الـصحيح، وإن 

 ولكن ال بد أن يرافقها يشء مـن البيـان ،كانت القدوة هلا تأثري كبري يف هذا املجال
 الصحابة، وكان يتبع يف  مع شبابخ وهذا ما كان يفعله رسول اهللا ،والتوضيح

 :ذلك عدة أساليب منها
 

 يعلمنا االستخارة يف األمور خكان النبي (:  قالاعن جابر بن عبداهللا 
 .) من القرآنكلها كالسورة

 -بـني كفيـهوكفـي - خعلمنـي رسـول اهللا (:  قالاوعن ابن مسعود 
ِّالتشهد كام يعلمني الـسورة الطيبـات، َوالتحيـات هللا، والـصلوات :  مـن القـرآنُ

                                                       
 ).١١٥٧( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 .بق املرجع السا)٢(
 ).٦٣٨٢( أخرجه البخاري :صحيح )٣(



 

 ٩٢٢ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

السالم عليك أهيا النبي ورمحة اهللا وبركاته، السالم علينا وعىل عباد اهللا الصاحلني، 
 .)ً، وأشهد أن حممدا عبده ورسولهأشهد أن ال إله إال اهللا

 

املقصود باملامرسة أن يقوم املتعلم بتطبيق العمل بـصحبة املعلـم أو بإرشافـه، 
ومن البدهي أن التعلم باألسلوب العميل أوقع يف النفس وأدعى إىل ثبات العلـم، 

 .واستقراره يف القلب والذاكرة
 فـسمع -فوق غرفـة لـه–الزاوية  باعن ثابت أنه كان مع أنس بن مالك 

كنت مع زيد بن ثابت فمشى يب هـذه : األذان فنزل ونزلت فقارب يف اخلطا، فقال
:  مـشى يب هـذه املـشية وقـالخأتدري مل فعلت بك؟ فإن النبـي : شية، وقالِامل
 .»؟أتدري مل مشيت بك«

 .اهللا ورسوله أعلم: قلت
 .»ا يف طلب الصالةليكثر عدد خطان«: قال

ًويف حديث مالك بن احلويرث أيضا عندما جاء هو وجمموعة من الشباب إىل 
ً عـرشين يومـا، يتعلمـون، خ ليتعلموا أمور دينهم، مكثوا عنده خرسول اهللا 

 بالرجوع إىل أهليهم خ، حتى أمرهم الرسول خويطبقون بإرشاف رسول اهللا 
                                                       

 ).٤٠٢(، ومسلم )٦٢٦٥( أخرجه البخاري :صحيح )١(
، وعبـد بـن )٥/١١٧ (»الكبـري«، والطـرباين يف )٤٠٥٨ (»األدب املفرد« أخرجه البخاري يف :ضعيف )٢(

 )].٦٩ (»ضعيف األدب املفرد«[، )٢٥٦(محيد 



 

 ٩٢٣ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

وصلوا كام «..... »يهم، وعلموهم، ومروهمارجعوا إىل أهليكم، فأقيموا ف«: وقال
 .»رأيتموين أصيل، فإذا حرضت الصالة؛ فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم

 

قبل أسئلة الشباب يف أمور عباداهتم برحابة صدر مهـام  يستخكان الرسول 
 .كثرت أو طالت، فيجيب عن استفساراهتم، ويشفي صدورهم

 أي العمل أفضل؟: خسألت رسول اهللا :  قالاعن ابن مسعود 
 .»الصالة لوقتها«: قال

 ثم أي؟: قال قلت
 .»بر الوالدين« :قال

 ثم أي؟: ال قلتق
 .»اجلهاد يف سبيل اهللا«: قال

 .فام تركت أستزيده إال إرعاء عليه
 .حدثني هبن ولو استزدته لزادين: ويف رواية

 يـسكت بـني التكبـري وبـني خكان رسـول اهللا :  قالاوعن أيب هريرة 
ًهنية: أحسبه قال: قال- القراءة إسكاتة ّ َ ُ .ل اهللابـأيب وأمـي يـا رسـو: فقلت !

                                                       
 ).٦٧٤(، ومسلم )٦٣١( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 .واللفظ له) ٨٥(، ومسلم )٢٧٨٢( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
 ).٥٢٧( أخرجه البخاري :صحيح) ٣(
ًمعناه سكوت يقتيض بعده كالمـا مـع قـرص املـدة : من السكوت، وهو من املصادر الشاذة، قال اخلطايب )٤(

 ).٢/٢٢٩( ابن حجر »فتح الباري«. فيه
 ).املرجع نفسه. ( قلبت الواو ياء ثم أدغمتوأصله هفوة فلام صغرت. ً قليال من الزمن:أي )٥(



 

 ٩٢٤ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

اللهـم باعـد بينـي وبـني «: أقـول: إسكاتك بني التكبري والقراءة مـا تقـول؟ قـال
نـي مـن اخلطايـا، كـام ينقـى ، اللهـم نق كام باعدت بني املرشق واملغرب،خطاياي

 .«الثوب األبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي باملاء والثلج والربد
 

ً عندما ال يتمكن أن يقوم بالتعليم بنفسه ملن يـسلم حـديثا، خكان الرسول  ِ ْ ُ
 خكـان الرسـول . ًويكون مكانه بعيدا، فهو بحاجة إىل من يقـيم معـه ويعلمـه

 .ابه ليقوموا هبذه املهمةيرسل بعض أصح
ــة األوىل ــة أرســلخ بــني رســول اهللا ملــا متــت بيعــة العقب     وأهــل املدين

  معهم مصعب بن عمري، وأمره أن يقرئهم القرآن، ويعلمهم اإلسـالم، ويفقههـم 
 .يف الدين

  يف املدينة، بعد أحد، قـوم مـن عـضل والقـارةخكام قدم عىل رسول اهللا 
ًهللا إن فينا إسالما، فابعث معا نفرا مـن أصـحابك، يفقهوننـا يف يا رسول ا: فقالوا ً

                                                       
ًأيضا ذكـر الـثلج : وقال: قاله اخلطايب. الثلج والربد من املياه التي مل متسها األيدي ومل يمتهنهام االستعامل )١(

 ).٢٣٠ص(املرجع نفسه . ًوالربد تأكيدا
 ).٥٩٨(، ومسلم )٧٤٤( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
  ً اثنـا عـرش رجـال مـن األنـصارخوهي التي بايع رسـول اهللا . مى بيعة النساءوتس: بيعة العقبة األوىل )٣(

 عىل التوحيد والتعفـف مـن الـرسقة والزنـا وقتـل األوالد والطاعـة يف -وذلك قبل أن تفرض احلرب-
 ).٤٣٤-١/٤٣١(سرية ابن هشام، : انظر. املعروف

 ).١/٤٣٤( ابن هشام »السرية النبوية«) ٤(
 »الـصحاح«: انظـر. ُاهلون، بضم اهلاء: ويقال.  قبيلتان من اهلون بن خزيم بن مدركةمها: عضل والقارة )٥(

 ].عضل: [، مادة)٥/١٧٦٦(اجلوهري 



 

 ٩٢٥ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

 خالدين، ويقرئوننا القرآن، ويعلموننا رشائع اإلسالم، فبعث معهم رسـول اهللا 
 .عرشة من أصحابه

وقد تكون النيابة من الداعي لتعليم الشباب لـشباب مـثلهم؛ لـزوال الكلفـة 
 .ووجود األلفة بينهم

 

 :متيز املنهاج النبوي يف تعليم العبادات للشباب بأمور منها
 

ً يف تعليمه الشباب رفيقا رحيام كـام خيـرب بـذلك مالـك بـن خكان الرسول  ً
ً رحيام رفيقاخوكان الرسول :  حينام قالااحلويرث  ً. 

| { :  بقوله- ه وتعاىلسبحان-وال غرابة يف ذلك؛ فقد وصفه اهللا 

« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ 
 .]التوبة[

وصفة الرمحة وصـفة اللـني مـن الـصفات الالزمـة يف املبلـغ، بعـد الـصدق 
س حول شخصية الداعية الرحيمـة، واألمانة إذ هبا تأتلف القلوب، وتلتف النفو

 `. ًوكانت هذه الرمحة أهم ما متيز الرسول مع أصحابه، بل مع العاملني مجيعـا

a b c d e ]األنبياء[. 
                                                       

 ).٢/١٦٩( ابن هشام »السرية النبوية«) ١(
 ).٦٧٤(، ومسلم )٦٣١( أخرجه البخاري :صحيح )٢(



 

 ٩٢٦ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

 .]١٥٩:رانآل عم[ 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * (
تباعه ومحلة الـدعوة مـن َأ يف -سبحانه وتعاىل-ًوهذه الرمحة أيضا جعلها اهللا 

 .]٢٩:الفتح[ + * ( ) ' & % $ # " !: بعده، كام قال سبحانه
إنام أنا لكـم مثـل الوالـد، «: ً نفسه يف هذا املجال قائالخكام يصف الرسول 

، فال يستقبل القبلة وال يستدبرها، وال يستنج أعلمكم إذا ذهب أحدكم إىل اخلالء
 . وأهم ما يميز عالقة األبوة بالبنوة هو الرمحة والرفق واحلنو»بيمينه

وهـذا مـا . ويدخل يف الرفق والرمحة التيسري ال التعسري، والتبـشري ال التنفـري
 .ً أصحابه إذا بعث أحدا منهمخيأمر به رسول اهللا 

ً إذا بعث أحدا من أصحابه يف بعـض خكان رسول اهللا : عن أيب موسى قال
 .»برشوا وال تنفروا، ويرسوا وال تعرسوا«: أمره قال

 ملـا أرسـلهام إىل بًكام أوىص هبا أيضا أبا موسى األشعري ومعاذ بن جبل 
 .» وتطاوعا وال ختتلفايرسا وال تعرسا، وبرشا وال تنفرا«: اليمن فقال

 

ِلـام كانت النفس البرشية تتمسك بام ألفت، وتعتز بام ورثت، كان نقل الناس إىل  َ ّ
ًالصواب، وهدايتهم إىل احلق، أمرا شاقا، حيتاج إىل جهد موصول مع تدرج معقول ّ ً. 

                                                       
، وابن )٦٧٨( والدارمي ،)٢/٢٥٠(، وأمحد )٣١٣(، وابن ماجه )٤٠( أخرجه النسائي :صحيح حسن )١(

 )].٣٩ (»صحيح النسائي«[، )٩٨٨(، واحلميدي )١٤٣٧(حبان 
 .واللفظ له) ١٧٣٢(، ومسلم )٦٩( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
 ).١٧٣٣(، ومسلم )٣٠٣٨( أخرجه البخاري :صحيح )٣(



 

 ٩٢٧ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

 القائم عىل األسس الفطرية، تـسلك والدعوة اإلسالمية يف جوهرها األصيل
ًيف بعض عملياهتا الرتبوية للفرد واجلامعة منهجا متدرجا عىل مراحل، ويمكننا أن  ً

 :نلحظ ذلك يف األمور اآلتية
ًتدرج نزول القرآن مـنجام مفرقـا يف جمـال زمنـي اسـتمر ) أ( ًعامـا يف مكـة ) ٢٣(ً

 .املكرمة واملدينة املنورة
ء قواعد العقيـدة، وغـرس اإليـامن يف النفـوس، وقـد تدرج الترشيع بإرسا) ب(

 يف مكة املكرمـة مـن خاستغرق حوايل ثالث عرشة سنة مدة إقامة الرسول 
 .البعث إىل اهلجرة

ًتدرج دعوة الناس فردا فردا، وقد بدأت الدعوة رسا، حيث بـدأت يف منـزل ) ج( ً ً
رج الناس بعد ، ثم كان اللقاء يف دار األرقم بن أيب األرقم، ثم خخالرسول 

 ).ي(إسالم عمر بن اخلطاب ومحزة بن عبداملطلب 
 .تدرج يف تغيري بعض العادات السيئة املستحكمة واملتفشية، مثل رشب اخلمر) د(

والتدرج يف التعليم ييرس عىل الشاب القيام بالعمل، كام يف حديث رسـول اهللا 
 .»برشوا وال تنفروا، ويرسوا وال تعرسوا«: خ

 إسـالمهم َبُرَفيه تـأليف مـن قـ(: يف رشح هذا احلديث :قال اإلمام النووي
و مـن وترك التشديد عليهم، وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان، ومـن بلـغ، أ

ً يف أنواع الطاعة قليال قليالَجونَّرَدُتلطف هبم، ويُتاب من املعايص، كلهم ي ً(. 
                                                       

 ).٤٠٩ص(عبداحلميد اهلاشمي .  د»الرسول العريب املريب«: انظر )١(
 .واللفظ له) ١٧٣٢(، ومسلم )٦٩(اري  أخرجه البخ:صحيح )٢(
 ).٢٨١٩(، ومسلم )١١٣٠( أخرجه البخاري :صحيح )٣(



 

 ٩٢٨ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

 

ً للعبادات مطابقا ملا يعلمه الشباب، من أمور الطهـارة أو خكان فعل النبي 
فإن هذه املطابقـة أبلـغ يف البيـان، وأثبـت يف . الخ... الصالة أو الزكاة أو الصوم

ًلتعليم، كام أهنا أيضا دليل عىل إخالص املعلم، وأبعد له من الـدخول يف الـذنب ا
 k l m n o p q r ts u v w x: د به يف قوله سبحانهَّاملتوع

y z { | } ]الصف[. 
 s t u: وأبعد له من مشاهبة اليهود الذين وصفهم اهللا سبحانه بقوله

v w x y z { | } ~ � ]البقرة[. 
 يف هذا كمنهـاج غـريه مـن األنبيـاء الـسابقني، كـام قـال خإن منهاج النبي 

 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì ¿ ¾ ½ ¼ «: )×(شعيب 

Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ]هود[. 
ً حيث الشباب عىل قيام الليل مثال، وكان أكثر الناس قياما، كـام خكان النبي  ً

َ ليقوم ليصيل حتى ترمخ كان النبي ْإن(:  يقولايف حديث املغرية  ِ  قدماه أو َ
ًأفال أكون عبدا شكورا«: فيقول. ساقاه فيقال له ً«. 

وكان حيث عىل اجلود واإلنفاق، وهو أجود الناس، كـام يف حـديث ابـن عبـاس 
 ما يكـون يف رمـضان حـني  أجود الناس باخلري، وكان أجودخكان النبي : (ب

                                                       
 ).٢٨١٩(، ومسلم )١١٣٠( أخرجه البخاري :صحيح )١(



 

 ٩٢٩ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

 يلقاه كل ليلة يف رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه × جربيل يلقاه جربيل، وكان
 .) كان أجود باخلري من الريح املرسلة× القرآن، فإذا لقيه جربيل خالنبي 
 

ختتلف أحوال األشخاص وختتلف مناسبات التعليم، ومن حكمة رسول اهللا 
  مـا يناسـبهم ومـا يتفـق  يف تعليم العبادات مراعاة ذلك كله، فيعلم الـشباب خ

 .مع أحواهلم
 عن السؤال الواحد، ففي حديث ابن خومن ذلك اختالف إجابة الرسول 

ثم ذكر بر الوالـدين . »الصالة عىل ميقاهتا«: أي العمل أفضل؟ قال: امسعود 
تطعم الطعام، «: اإلسالم خري؟ قالّأي : بويف حديث ابن عمر . ثم اجلهاد

ّأي : ا ويف حـديث أيب موسـى »وتقرأ السالم عىل من عرفت ومن مل تعرف
 واختالف اإلجابات »من سلم املسلمون من لسانه ويده«: اإلسالم أفضل؟ قال

 .يف هذه األحاديث الختالف األحوال واألشخاص
 

حقوق غريه عليه، وبني متطلبـات اآلخـرة إن التوازن بني حقوق اإلنسان، و
وحاجات الدنيا، من ميزات املنهاج النبوي يف توجيه الشباب، وتعليم العبـادات، 

                                                       
 ).٢٣٠٨(، ومسلم )١٩٠٢( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 ).٨٥(، ومسلم )٢٧٨٢(البخاري :  انظر:صحيح )٢(
 .)٣٩(، ومسلم )١٢( أخرجه البخاري :صحيح )٣(
 ).٤٢(، ومسلم )١١( أخرجه البخاري :صحيح )٤(
 ). ١/١٨٩( العيني »عمدة القاري رشح صحيح البخاري«: انظر )٥(



 

 ٩٣٠ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

ًحتى ينشأ املسلم مستقيام، عارفا حـق ربـه، وحـق نفـسه، وحـق جمتمعـه، وكـان  ً
 رسعـان مـا يرشـده خالشاب إذا أخطأ الطريق وزلت به القدم، فإن رسول اهللا 

 عنـدما بيعيده إىل صوابه، كام قال لعبداهللا بن عمـرو بـن العـاص إىل زلته، و
ًفـإن لعينـك حظـا، ولنفـسك «: كلف نفسه من العبادة ما ال يستطيع الدوام عليه ّ

ًحظا ّ ً، وألهلك حظاَ ّ  .» ونمِّ، فصم وأفطر، وصلَ
ــة ــق«: ويف رواي ــك ح ــق، وألهل ــسك ح ــق، ولنف ــك ح ــم، لعين ــم ون   ، ق
 .»وصم وأفطر

ًومن ذلك أيـضا . سم نفسهنعم إهنا احلكمة، توجيه بالتوازن حتى يف أجزاء اجل
قصة النفر الثالثة الذين أرادوا أن ينقطعوا إىل العبادة ويرتكوا التمتع بطيبات احلياة، 

جـاء ثالثـة : ا، كام ورد يف حديث أنس بـن مالـك خفأنكر عليهم الرسول 
ُ فلام أخـربوا كـأهنم ،خ يسألون عن عبادة النبي خرهط إىل بيوت أزواج النبي 

؟ قد غفر اهللا له مـا تقـدم مـن ذنبـه ومـا خوأين نحن من النبي : واُّتقالوها، فقال
أنـا أصـوم الـدهر وال : وقال آخر. ًين أصيل الليل أبداِإأما أنا، ف: قال أحدهم. تأخر
:  فقـالخفجـاء رسـول اهللا . ًأنا أعتزل النساء، فال أتزوج أبـدا: وقال آخر. أفطر
، وأتقـاكم لـه، لكنـي أصـوم خشاكم هللاأنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واهللا إين أل«

 .»وأفطر، وأصيل وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني
                                                       

 ).١١٥٩( أخرجه مسلم :صحيح )١(
ًفإن جلسدك عليك حقا، وإن لعينـك «): ٦١٣٤(، ويف رواية للبخاري )١١٥٩( أخرجه مسلم :صحيح )٢(

ًعليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لز  .»ًوجك عليك حقاً
 ).١٤٠١(، ومسلم )٥٠٦٣( أخرجه البخاري :صحيح )٣(



 

 ٩٣١ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

 

   وإهنــا ، جتعلهــم يــدركون شــمول العبــادةإن التوجيهــات النبويــة للــشباب
ليست مقصورة عىل الركوع أو السجود، أو الصيام والقيام، بل األمر أوسـع مـن 

 .ذلك وأشمل
فاألمر باملعروف صدقة، والنهي عن املنكر صدقة، والكلمـة الطيبـة صـدقة، 

 .وتبسمك يف وجه أخيك صدقة
َكل سالمى«: خقال رسول اهللا :  قالاعن أيب هريرة  ُ من الناس عليه 

 ويعـني الرجـل عـىل ،يعدل بني االثنني صدقة: صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس
ة، والكلمة الطيبة صـدقة، وكـل  صدق-و يرفع عليها متاعهأ-حمل عليها َدابته في

 .»خطوة خيطوها إىل الصالة صدقة، ويميط األذى عن الطريق صدقة
ًال حتقرن من املعروف شـيئا، ولـو «: خقال يل النبي :  قالاوعن أيب ذر  َّ

 :خ قـال رسـول اهللا اوعـن أيب هريـرة . «أن تلقى أخاك بوجـه طلـق
قـول ال إلـه إال :  فأفضلها-أو بضع وستون شعبة- ،اإليامن بضع وسبعون شعبة«

 .»اهللا، وأدناها إماطة األذى عن الطريق، واحلياء شعبة من اإليامن

                                                       
 ).٦/١٣٢( ابن حجر »فتح الباري«. كل عظم جموف صغري: أنملة، وقيل: أي: سالمى )١(
 ).١٠٠٩(، ومسلم )٢٩٨٩( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
جـرب خـاطره وبـذلك بوجه ضاحك مستبرش، وذلك ملا فيه من إيناس األخ ودفع اإلحياش عنـه، و: أي )٣(

 .حيصل التآلف بني املؤمنني
 ).٢٦٢٦( أخرجه مسلم :صحيح )٤(
 .واللفظ له) ٣٥(، ومسلم )٩( أخرجه البخاري :صحيح )٥(



 

 ٩٣٢ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

  
إن العمل الدعوي الناجح هو الذي يقـوم عـىل خطـوات منظمـة، ومراحـل 

ث  يف احلـخمرتبة، وملا كانت القدوة تشكل املرحلة األساسية يف منهـاج النبـي 
فإن الوصايا النبوية للـشباب يف . .عىل العمل الصالح، ومن ثم الرتغيب والتعليم

 خالعمل الصالح، تشكل حلقة جديدة يف سلسلة املراحل الدعوية، فكان النبي 
ًيتعاهد الشباب هبا إما مجاعة أو أفرادا ضامنا لـدوامهم، وخـشية مـن فتـورهم أو  ً

 :انقطاعهم، ومن مجلة هذه الوصايا ما ييل
 

ًاغتنم مخسا «:  لرجل وهو يعظهخقال رسول اهللا :  قالبعن ابن عباس 
فقـرك، ، وغنـاك قبـل ، وصـحتك قبـل سـقمكشبابك قبـل هرمـك: قبل مخس

 .»وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك
 ليست لذلك الرجل وحده، بـل هـي خهذه الوصية اجلليلة من رسول اهللا 

سبحانه -عامة للشباب، يف استغالل شباهبم بالعمل الصالح الذي يقرهبم من اهللا 
ألنه جيتمع هلم يف الشباب من النشاط والقوة وصـفاء الـذهن والـصحة . -وتعاىل

 .ما ال جيتمع هلم يف غريه... والفراغ

                                                       
ــحيح )١( ــاكم :ص ــه احل ــي يف )٤/٣٤١( أخرج ــشعب«، والبيهق ــب «[، )١٠٢٤٨ (»ال صــحيح الرتغي

 )].٣٣٥٥ (»والرتهيب



 

 ٩٣٣ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

ً أيـضا اكام ورد احلث عىل اغتنام الصحة والفراغ يف حديث ابن عبـاس 
 .»الصحة والفـراغ: نعمتان مغبون فيهام كثري من الناس«:  أنه قالخعن النبي 

يـا معـرش (: والشباب من أكمل املراحل يف هذا الشأن تقول حفصة بنت سـريين
 .)الشباب اعملوا، فإنام العمل يف الشباب

  :ويقول حممود بن احلسن

ـــــا ـــــبابك أن هيرم ـــــادر ش   ب
ـــامت ـــل امل ـــشك قب ـــام عي   وأي
  ووقــــت فراغــــك بــــادر بــــه
  وقــــدم فكــــل امــــرئ قــــادم

 

  وصــــحة جــــسمك أن يــــسقام
ــ ــسلامف ــاش أن ي ــن ع ــر م   ام ده

ـــا ـــض م ـــغلك يف بع ـــايل ش   لي
عــىل بعــض مــا كــان قــد قــدما

  

 

 

ً يف سـفر فأصـبحت يومـا خكنت مع النبـي :  قالاعن معاذ بن جبل 
 أخـربين بعمـل يـدخلني اجلنـة، !يـا رسـول اهللا: ًقريبا منه ونحـن نـسري، فقلـت

 :قال. ويباعدين من النار
تعبـد اهللا وال تـرشك بـه : ًام، وإنه ليسري عىل من يرسه اهللا عليهلقد سألت عظي«

 .»ًشيئا، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت

                                                       
 ).٦٤١٢( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 ).١٠٩ص( اخلطيب البغدادي »تضاء العلم العملاق«) ٢(
 ).١٠٢ص(املرجع السابق  )٣(
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 تطفـئ اخلطيئـة، عىل أبواب اخلري؟ الصوم جنة، والـصدقةأال أدلك «: ثم قال
ُكام يطفئ النار املاء، وصالة الرجل يف جوف الليل َ«. 

 .]السجدة[ z y } | {حتى بلغ g f e d: ثم قرأ
 .»أال أخربك برأس األمر وعموده، وذروة سنامه؟ اجلهاد«: ثم قال
تكـف « :بىل، فأخذ بلسانه فقال: قلت »الك ذلك كله؟َأال أخربك بم«: ثم قال
 يـا لتك أمكِثك« :ّ وإنا ملؤاخذون بام نتكلم به؟ قال!يا نبي اهللا: قلت »عليك هذا
 .» هل يكب الناس، عىل وجوههم يف النار، إال حصائد ألسنتهم؟!معاذ

َّأوصاين خلييل بثالث ال أدعهـن حتـى أمـوت(:  قالاوعن أيب هريرة  ُ َُ َ :
 .) من كل شهر، وصالة الضحى، ونوم عىل وترصوم ثالثة أيام

 

مـن يأخـذ عنـي هـؤالء «: خقـال رسـول اهللا :  قـالاعن أيب هريـرة 
 .»؟-ّأو يعلم من يعمل هبن- ، فيعمل هبنالكلامت

                                                       
وجيـوز أن . ًفقدتك، كأنه دعاء عليه باملوت، واملوت يعم كل أحد، فإذا هذا الدعاء عليه كـال دعـاء: أي )١(

. هللاتربت يـداك، وقاتلـك ا: كقوهلم. يكون من األلفاظ التي جتري عىل ألسنة العرب وال يراد هبا الدعاء
 ].ثكل: [، مادة)١١/٨٩( ابن منظور »لسان العرب«

 »الكبـري«، والطـرباين يف )٥/٢٣١(، وأمحـد )٢٦١٦(، والرتمذي )٣٩٧٣( أخرجه ابن ماجه :صحيح )٢(
 )].٣٢٢٤ (»صحيح ابن ماجه«[، )١٣١، ٢٠/١٣٠(

 ).٧٢١(، ومسلم )١١٧٨(أخرجه البخاري  :صحيح) ٣(
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اتـق «: ًأنا يا رسول اهللا، فأخذ بيدي، فعد مخـسا وقـال: قلت: فقال أبو هريرة
 قسم اهللا لك تكن أغنى النـاس، وأحـسن إىل املحارم تكن أعبد الناس، وارض بام

ًجارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما حتب لنفسك تكن مسلام، وال تكثر الضحك،  ً
 .»فإن كثرة الضحك، متيت القلب

 وبأسلوب حكيم بعد ا أليب هريرة خهللا إهنا وصية جامعة من رسول ا
 .أن أخذ بيده ليكون ذلك أثبت يف قلبه

لـن تبلـغ درجـة العبـادة احلقيقيـة حتـى : أي »اتق املحارم تكن أعبد الناس«
ّفإذا اتقاهن العبد . حمرم الفعل، وحمرم الرتك: واملحارم عىل نوعني. جتتنب املحارم

ه، ِالعبـادة، ووراء ذلـك تـرك املـشتبفقد قام بحق األوامر والنواهي، وهـو رأس 
 .وبعده ترك املباح، ومن ترك املحرم هان عليه العمل بام بعده

 من أيب هريرة خال يريد رسول اهللا  »وارض بام قسم اهللا لك تكن أغنى الناس«
أن يتعطــل عــن املكاســب، والبحــث عــن الــرزق، بــل يأخــذ باألســباب ويــرىض 

 ::، وغنى النفس يف قناعتها، ولإلمام الشافعيبالنصيب، فالقناعة كنز ال يفنى
ــى ــل الغن ــة أص ــدت القناع ــــسك  وج ــــا متم ــــرصت بأذياهل   ف

                                                       
، وأبـو يعـىل )٧٠٥٤ (»األوسـط«، والطـرباين يف )٢/٣١٠(محد ، وأ)٢٣٠٥( أخرجه الرتمذي :حسن )١(

 )].٩٣٠ (»الصحيحة«[، )٩٥٤٣ (»الشعب«، والبيهقي يف )٦٢٣٣(
 .)٩/١٨٣( ابن العريب املالكي »عارضة األحوذي لرشح صحيح الرتمذي«: انظر )٢(
 ).٦٨ص (»ديوان الشافعي« )٣(
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ــــه ــــىل باب ــــراين ع ــــال ذا ي   ف
   فــــرصت غنيــــا بــــال درهــــم

 

  وال ذا يـــــراين بـــــه منهمـــــك
  أمــر عــىل النــاس شــبه امللــك

 

 :ويقول أبو العتاهية
ــــــ ــــــف خب ــــــابسزرغي    ي

  وكـــــــوز مـــــــاء بـــــــارد
  وغرفــــــــــــة ضــــــــــــيقة
ـــــــــسجد بمعـــــــــزل   أو م

ـــــــد ـــــــه دفـــــــرتات   ًرس في
ـــــــىض ـــــــام م ـــــــربا ب   ًمعت
ـــــساعات يف ـــــن ال ـــــري م   خ
  فهـــــــــــذه وصـــــــــــيتي
ــــــسمعها ــــــن ي ــــــوبى مل   ط

 

ـــــــــــة ـــــــــــه يف زاوي   تأكل
  تـــــــرشبه مـــــــن صـــــــافية
ــــــة ــــــا خالي ــــــسك فيه   نف
  عــــــن الــــــورى يف ناحيــــــة
  ًمـــــــــــستندا بـــــــــــسارية
ــــــة ــــــرون اخلالي ــــــن الق   م
  يفء القــــــــصور العاليــــــــة
ــــــــــــة َخمــــــــــــربة بحالي ٌ  
ـــــة ـــــري كافي ـــــك لعم تل

  

 

 أليب هريـرة أمهيـة خ هنا يؤكد رسـول اهللا ،»ًوأحسن إىل جارك تكن مؤمنا«
من كان يؤمن باهللا واليـوم «: ًاجلار وارتباطه باإليامن كام يف حديث أيب هريرة أيضا

 .»اآلخر فال يؤذ جاره
 خ وهذا من حرص رسول اهللا »ً ألخيك ما حتب لنفسك تكن مسلامَّبِحَأَو«

 .عىل أمته واجتامع شملهم، وتآلف قلوهبم، وذلك سبب فيه
                                                       

 ).٤٨٨ص( أيب العتاهية واألبيات من ديوان) ١/٢٣١ (»خمن وصايا الرسول « )١(
 ).٤٧(، ومسلم )٦٠٨١( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
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والقلـب هـو مركـز  »وال تكثر الضحك، فإن كثـرة الـضحك متيـت القلـب«
 .اإليامن، فإذا مات القلب فقد اإليامن، وصالح اجلسد وفساده معلق بالقلب

هو أن اإلنسان يضحك عـادة عنـدما تـأيت :والرس يف النهي عن الضحك هنا
صالح األحوال، وبام يناله من الرسور، فإذا ضحك اغرت فـأثر ذلـك يف اآلمال، و

قلبه بعدم اخلوف، ففرت عن االجتهاد يف العمل لغفلة القلب، فإذا أكثر مـن ذلـك 
 .وداوم عليه مات قلبه برتك أصل العمل، وإعراضه عن اخلوف من العاقبة

 

يا معاذ، واهللا إين «:  أخذ بيده وقالخ أن رسول اهللا اعن معاذ بن جبل 
ر كـل صـالة ُبـُ يف دَّنَعَدَأوصيك يـا معـاذ ال تـ« :فقال »ألحبك، واهللا إين ألحبك

 .»اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك: تقول
 عىل الشباب حيث أخذ بيد خمن املالحظ يف هذه الوصية حرص الرسول 

َّمعاذ بن جبل، وقدم للوصية بذكر املحبة له، وأكد هذه املحبة بـاليمني والتكـرار، 
 .اًمما جعل للوصية أثرا يف قلب معاذ بن جبل 

 

ُكنت أبيت مع رسول اهللا:  قالاعن ربيعة بن كعب األسلمي تيته َأ فخ َ
ْسل«: ، فقال يلضوئه وحاجتهَبو  غـري َأو«: قال. أسألك مرافقتك يف اجلنة:  فقلت»َ

 .»فأعني عىل نفسك بكثرة السجود«: هو ذاك، قال:  قلت»ذلك؟
                                                       

 ).٩/١٨٤( ابن العريب املالكي »عارضة األحوذي«: انظر )١(
، وابــن خزيمــة )٢٤٥، ٥/٢٤٤(، وأمحــد )١٣٠٣(، والنــسائي)١٥٢٢( أخرجــه أبــو داود :صــحيح )٢(

 )].١٣٤٧ (»صحيح سنن أيب داود«[، )٧٥١(
 ).٤٨٩(م  أخرجه مسل:صحيح) ٣(
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أخربين : ً ثوبان، أيضا بكثرة السجود عندما سأله وقالخ رسول اهللا ام أوىصك
عليك بكثـرة الـسجود هللا، «: خبعمل أعمله يدخلني اهللا به اجلنة، فقال رسول اهللا 
 .»، وحط عنك هبا خطيئةفإنك ال تسجد هللا سجدة إال رفعك اهللا هبا درجة

 

يـا «: خقـال يل رسـول اهللا :  قـالبعن عبداهللا بن عمرو بـن العـاص 
 .»عبداهللا ال تكن مثل فالن، كان يقوم الليل فرتك قيام الليل

ً يويص الشباب بالعمل الصالح فهو حيـثهم أيـضا عـىل خكام أن رسول اهللا 
كام يف هذا احلـديث ّاملداومة عليه، وحيذرهم من االنقطاع عام اعتادوه من العمل، 

املذكور إشارة إىل الشاب ابن عمرو باالقتصاد الستمرار العمل، فإن ذلك أحـب 
كـان أحـب العمـل (:  قالتل كام يف حديث عائشة خالعمل إىل رسول اهللا 

 .) الذي يدوم عليه صاحبهخإىل رسول اهللا 
ــكواحل ــة يف ذل ــرتدد إىل : كم ــر ال ــة، فيكث ــالزم اخلدم ــل ي ــديم للعم   أن امل

باب الطاعة كل وقت، ليجازى بالرب لكثرة تردده، فليس هـو كمـن الزم اخلدمـة 
ًوأيضا فالعامـل إذا تـرك العمـل صـار كـاملعرض بعـد الوصـل، . ًمثال ثم انقطع

 .فيتعرض للذم واجلفاء
                                                       

 ).٤٨٨( أخرجه مسلم :صحيح )١(
 ).١١٥٩(، ومسلم )١١٥٢( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
 ).٦٤٦٢( أخرجه البخاري :صحيح )٣(
 ).١١/٢٩٩( ابن حجر »فتح الباري«) ٤(
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ا النبويــة للــشباب يف العمــل الــصالح باحلكمــة كغريهــا مــن تتميــز الوصــاي
 .ّاجلوانب الدعوية األخرى

فجدير بالدعاة ومن هتمهم رعاية الشباب تأمل هـذه احلكمـة ليـسريوا عـىل 
 :هنجها، ومن ذلك

 

ً وهي أن تكون الوصية وصية للتنفيذ والعمل، وليست أمـرا مثاليـا ال يمكـن 
كـام يف وصـية الرسـول . سبة حلال املوىص وأوىل له من غريهـاوتكون منا. تطبيقه
 . أليب هريرة وأيب الدرداء وأيب ذرخ
 

َوهي أن تكون الوصية نابعة من حرص املويص عىل نفع املوىص، وليس ذلك 
 � ~ { |:  وقد قال عنـه ربـه جـل وعـالخًغريبا يف رسول اهللا 
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 حيث يعلـل لـه ا أليب هريرة خوتتبني هذه امليزة من وصية رسول اهللا 
 مقبول دون تعليـل، ولكنـه خأجزاء الوصية ليقتنع هبا، والكالم من رسول اهللا 

 .هاج السليماملن
 

ًإن الوصايا النبوية للشباب مل تكن كالما عـابرا يلقيـه رسـول اهللا  ، فقـد خً
ُ يؤكد يف بذل الوصية، حتى تفهم عنه، ويتضح خبل كان .. يفهم أو ال يفهم، ال

 .)ًفأخذ بيدي، وعد مخسا(:  حني قالاذلك من كالم أيب هريرة 
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ً يغتنم الفرص يف بذل الوصايا للشباب مجاعـة أو أفـرادا، خكان رسول اهللا 
 منـه وهـم يف الـسفر، واغتـنم فرصـة احيث اغتنم فرصة دنو معاذ بن جبل 

 .إحضار ربيعة بن كعب األسلمي الوضوء له، وغري ذلك الكثري
 

 مجلة من األوامر والنواهي، بل يصحب ذلك خمل تكن كل وصايا الرسول 
ــه ملعــاذ بــن جبــل ــا ترغيــب يف قبوهلــا، كقول واهللا إين ألحبــك، واهللا إين «: ًأحيان

 .»ً عظيام؛ وإنه ليسري عىل من يرسه اهللا عليهلقد سألت«: ً، وقوله أيضا»ألحبك
 

ً دائام يفرض الوصية فرضا عىل الشبابخمل يكن الرسول  ً بل جيعلهم أحيانا ،ً
 خمتارين يف بذهلا هلم، فيكون الطلب منهم، وهنـا تكـون الوصـية أبلـغ يف النفـوس

 .»...من يأخذ عني هؤالء الكلامت«: خوأدعى للتطبيق، ومن ذلك قوله 
... والثنـاء... والرتغيـب والرتهيـب... بعد القدوة احلـسنة.. وبعد هذا كله

ن مكمـالت واإليصاء، فإن الـشباب ال يـسلمون مـن األخطـاء، فمـ.. والتعليم
التوجيه والتعليم متابعة األخطاء وإصالحها بحكمة، وهذا ما سنتناوله بـإذن اهللا 

 .يف املبحث القادم



 

 ٩٤١ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

 
 

 عىل تأديب الشباب، وإضافة إىل حسن خلقه معهم، خيف إطار حرص النبي 
 :فإنه يوصيهم ببعض الوصايا ومنها

 

ال تـصاحب إال «:  يقـولخ أنه سمع الرسول اعن أيب سعيد اخلدري 
 .»ًمؤمنا، وال يأكل طعامك إال تقي

الشباب يف هذه املرحلة وخاصة يف بدايتها أحـوج مـا يكونـون إىل النـصيحة 
لمنـا يف اخلـصائص االجتامعيـة وكام ع. واإلرشاد يف اختيار األصحاب واجللساء

ميلهم يف هذه املرحلة إىل مجاعة األصدقاء، ولكن لقلة خربهتم، وقرص نظرهم، قد 
ينخدعون بمن خيتارونه من األصدقاء، فقد ينخدعون بحـسن مظهـر، أو حـسن 

 .منطق، واجلوهر خالف ذلك
ويرضب الرسول عليـه الـصالة والـسالم للـشباب مثـل اجللـيس الـصالح 

:  قـالخ عـن النبـي السوء، كام يف حديث أيب موسى األشعري واجلليس ا
، فحامل املسك إما أن الكري كحامل املسك ونافخ: مثل اجلليس الصالح والسوء«
أن حيـرق ً وإما أن تبتاع منه، وإما أن جتد منه رحيا طيبة، ونافخ الكري إمـا ذيكُحي

 .»ًثيابك، وإما أن جتد رحيا خبيثة
                                                       

 )].٧٣٤١ (»صحيح اجلامع«[، )٥٥٥(، وابن حبان )٢٣٩٥(، والرتمذي )٤٨٣٢( أخرجه أبو داود :حسن )١(
 .عطيكي: أي: حيذيك )٢(
 ).٢٦٢٨(، ومسلم )٥٥٣٤( أخرجه البخاري :صحيح )٣(



 

 ٩٤٢ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

 g h i j: -سبحانه وتعـاىل-ولعظم تأثري اجلليس عىل جليسه يقول 
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ْالرجـل عـىل ديـن خليلـه، «: خقال رسول اهللا :  قالا هريرة وعن أيب ِ َ
َفلينظر أحدكم من خيالل ُ ُ ْ َ«. 

 

 حني وضعت خآخر ما أوصاين به رسول اهللا : قال اعن معاذ بن جبل 
 .»حسن خلقك للناس يا معاذ بن جبلأ«:  أن قالرزَرجيل يف الغ

يا رسول : ً أراد سفرا فقالا أن معاذ بن جبل بوعن عبداهللا بن عمرو 
إذا «: قـال.  زدين!يا رسول اهللا:  قال»ًاعبد اهللا وال ترشك به شيئا«: قال. اهللا، أوصني
 .»استقم، ولتحسن خلقك«: قال.  زدين!يا رسول اهللا: قال. »أسأت فأحسن

 

املـك عليـك «:  ما النجـاة؟ قـال!قلت يا رسول اهللا: عن عقبة بن عامر قال
 الـشاب خ كام أوىص الرسول .»لسانك، وليسعك بيتك، وابك عىل خطيئتك

                                                       
، )٤/١٨٨(، واحلــاكم )٢/٣٣٤(، وأمحــد )٢٣٧٨(، والرتمــذي )٤٨٣٣( أخرجــه أبــو داود :حــسن )١(

 )].٣٥٤٥ (»صحيح اجلامع«[
 ].غرز: [، مادة)٣/٨٨٨( اجلوهري »الصحاح«. ركاب الرحل من اجللد: الغرز )٢(
ــي (»وطــأامل« أخرجــه مالــك يف :ضــعيف )٣( ــة الليث  »ضــعيف الرتغيــب والرتهيــب«[، )١٦٢٠) (رواي

)١٦٠٣.[( 
، )٤٠، ٢٠/٣٩ (»الكبــري«، والطــرباين يف )٥٢٥(، وابــن حبــان )١/١٢١( أخرجــه احلــاكم :حــسن )٤(

 )].١٢٢٨ (»الصحيحة«[
، والبيهقـي )١٧/٢٧٠ (»الكبري«، والطرباين يف )٥/٢٥٩(، وأمحد )٢٤٠٦( أخرجه الرتمذي :صحيح )٥(

 )].١٣٩٢ (»صحيح اجلامع«[، )٨٠٥ (»الشعب«يف 



 

 ٩٤٣ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

 »أال أخربك بمـالك ذلـك كلـه؟«: ة من األعامل ثم قال بجملامعاذ بن جبل 
 وإنـا !يا نبـي اهللا:  قال معاذ»تكف عليك هذا«: فأخذ بلسانه وقال. بىل: قال معاذ

ثكلتـك أمـك يـا معـاذ، هـل يكـب النـاس عـىل «: ذون بام نتكلم به؟ قـالَملؤاخ
 .»!وجوههم يف النار إال حصائد ألسنتهم؟

شباب، إىل أن السالمة يف كـف اللـسان، ألن  للخوهذه إشارة من الرسول 
الكالم ترمجان، يعرب عن مستودعات الضامئر، وخيرب بمكنونات الرسائر، ال يمكن 
اسرتجاع بوادره، وال يقدر عىل رد شوارده، فحق عىل العاقل أن حيذر من زللــه، 

وقال . ًباإلمساك عنه، أو باإلقالل منه، فرحم اهللا امرءا قال فغنم، أو سكت فسلم
 وقـال )اللسان معيار، أطاشه اجلهل، وأرجعـه العقـل(: اعيل بن أيب طالب 

ًالزم الصمت تعد حكـيام، جـاهال كنـت أو عاملـا(: بعض احلكامء ً  وقـال بعـض )ً
 . )لسانه صموت، وكالمه قوتسعد من (: األدباء

 :ًفإن للكالم رشوطا هي. وليعلم الشاب أنه إذا أراد أن يتكلم
 . أن يكون للكالم داع يدعو إليه، إما يف اجتالب نفع، أو دفع رضر-١
 . أن يأيت به يف موضعه، ويتوخى به إصابة فرصته-٢
 . أن يقترص منه عىل قدر احلاجة-٣
 .لم به أن يتخري اللفظ الذي يتك-٤

                                                       
 .وقد تقدم خترجيه)] ٣٢٢٤ (»صحيح ابن ماجه« [:صحيح )١(
 ).٢٦٥ص(  للاموردي»أدب الدنيا والدين«: انظر )٢(
 ).٢٧٠-٢٦٥ص(املرجع السابق  )٣(
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َّال تتبع النظرة النظرة، فـإن ! يا عيل«:  أنه قالخعن بريدة عن أبيه عن النبي  َ ََ َْ َّْ َّ ْ ُِ
ُ وليست لك اآلخرة،ُلك األوىل َ ِ َ«. 

جاءة، ُ عن نظرة الفخسألت رسول اهللا (:  قالاير بن عبداهللا وعن جر
 .)فأمرين أن أرصف برصي

ما أحوج الشباب إىل مثل هذه النصيحة، والتأكيد عليهـا الجـتامع شـهواهتم 
 متزوج، كانت احلاجة أشـد، ملـا وكثرة الفتن يف هذا الزمان، وإذا كان الشاب غري

 .يف النظر عليه من اخلطر
فـإن . والنظر أصل عامة احلوادث التـي تـصيب اإلنـسان: : قال ابن القيم

النظرة تولد اخلطرة، ثم تولد اخلطرة فكـرة، ثـم تولـد الفكـرة شـهوة، ثـم تولـد 
ع منـه الشهوة، إرادة ثم تقوى فتصري عزيمة جازمة، فيقع الفعل وال بد، ما مل يمنـ

 )الصرب عىل غض البرص أيرس مـن الـصرب عـىل أمل مـا بعـده(: ويف هذا قيل. مانع
 :وهلذا قال الشاعر

  ها مـن النظـرابـدَكل احلـوادث م
  كم نظرة بلغت يف قلـب صـاحبها

   الـرشرِرَغْصَتْسُومعظم النار من م
  والـوتركمبلغ السهم بني القـوس 

                                                       
ــو داود :حــسن) ١(  »صــحيح اجلــامع«[، )٥/٣٥٣(، وأمحــد )٢٧٧٧(، والرتمــذي )٢١٤٩( أخرجــه أب

)٧٩٥٣.[(   

 ).٢١٥٩( أخرجه مسلم :صحيح )٢(



 

 ٩٤٥ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

  والعبــد مــا دام ذا عــني يقلبهــا
ـــه ـــا رض مهجت ـــه م ـــرس مقلت   ي

 

  يف أعني الغيد موقوف عىل اخلطـر
ًال مرحبـا بـرسور عـاد بالـرضر

  

 

 

 . امتثال األمر من اهللا الذي هو غاية سعادة العبد يف معاشه ومعاده-١
 . يمنع من وصول أثر السهم املسموم الذي قد يكون-٢
 .ً يورث القلب أنسا باهللا-٣
 .ام إن إطالق البرص يضعفه وحيزنه يقوي القلب ويفرحه، ك-٤
 .ً يكسب القلب نورا-٥
 . يورث الفراسة الصادقة-٦
 .ً يورث القلب شجاعة وقوة وثباتا-٧
 . يسد عىل الشيطان مداخله من القلب-٨
 . يفرغ القلب للتفكر يف مصاحله واالشتغال هبا-٩

 فـسد  يسلم القلب من الفساد، ألن النظر منفـذ للقلـب، فـإذا فـسد النظـر-١٠
 .القلب، وإذا فسد القلب فسد النظر

                                                       
 ).١٣٤ص( ابن القيم »اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف« )١(
 ).١٦٠-١٥٨ص( ابن القيم »اجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف«: انظر )٢(



 

 ٩٤٦ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

  

 الشباب بالتيمن، يف أكلهم ورشهبم وتـنعلهم ويف كـل خيويص رسول اهللا 
إذا أكـل «:  قـالخ أن رسـول اهللا بعـن ابـن عمـر . أمورهم كام هي حاله
رشب بيمينه، فـإن الـشيطان يأكـل بـشامله، ، وإذا رشب فليأحدكم فليأكل بيمينه

ال تأكلوا «:  قالخ عن رسول اهللا ا وعن جابر بن عبداهللا »ويرشب بشامله
 .»بالشامل؛ فإن الشيطان يأكل بالشامل

أ إذا انتعـل أحـدكم فليبـد«:  قـالخ أن رسـول اهللا اوعن أيب هريـرة 
ً، ولينعلهام مجيعا، أو ليخلعهام مجيعاباليمني، وإذا خلع فليبدأ بالشامل ً«. 

ال متش يف نعـل واحـدة، وال «:  قالخ أن النبي اوعن جابر بن عبداهللا 
ِحتتب َ ْ َوال تأكل بشاملك، وال تشتمل الصامء يف إزار واحد ،َ َ َّ ِ ِ َ َْ وال تضع إحـدى ،

 .»رجليك عىل األخرى، إذا استلقيت
                                                       

  ).٢٠٢٠( أخرجه مسلم :صحيح )١(
 ).٢٠١٩( أخرجه مسلم :صحيح )٢(
 .واللفظ له) ٢٠٩٧(ومسلم ، )٥٨٥٦( أخرجه البخاري :صحيح )٣(
هو أن يقعد اإلنسان عىل إليته وينصب ساقيه وحيتوي عليهام بثـوب أو نحـوه أو بيـده، وهـذه : االحتباء )٤(

فـإن انكـشف . وكان هذا االحتباء عادة للعرب يف جمالسهم. احلبوة بضم احلاء وكرسها: القعدة يقال هلا
 ).٧٧، ١٤/٧٦( برشح النووي، »صحيح مسلم«. معه يشء فهو حرام

ًقال األصمعي هو أن يشتمل بالثوب حتى جيلل به جسده، ال يرفع منه جانبا فال يبقى ما :  اشتامل الصامء)٥(
سميت صامء ألنه سد املنافذ كلها، كالـصخرة : وقال ابن قتيبة. خيرج منه يده، وهذا يقوله أكثر أهل اللغة

هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غريه، ثم يرفعه مـن : الصامء التي ليس فيها فرق وال صدع، قال أبو عبيدة
 ).املرجع السابق. (أحد جانبيه فيضعه عىل أحد منكبيه

 ).٢٠٩٩( أخرجه مسلم :صحيح )٦(



 

 ٩٤٧ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

 

 ويف إزاري اسـرتخاء، خمررت عىل رسـول اهللا (:  قالبعن ابن عمر 
. َّ فزدت فام زلت أحتراها بعـد»زد«:  فرفعته، ثم قال»ارفع إزارك! يا عبداهللا«: فقال

 .)أنصاف الساقني: إىل أين؟ فقال: فقال بعض القوم
والتحذير من إسـبال الثيـاب رضوري للـشباب، ألن الـشاب تعجبـه نفـسه 

ًوال بد أن يدرك الشاب جيدا خطـر هـذا اجلـرم، . ويغلبه هواه، فيقع فيام حرم اهللا
ومن ذلك أن اهللا يوم القيامة ال ينظر إىل مـن جـر إزاره . من اإلثموما يرتتب عليه 

ال «: خقـال رسـول اهللا :  قـالاًبطرا، كام يف احلديث الذي رواه أبو هريـرة 
 .»ًينظر اهللا يوم القيامة إىل من جر إزاره بطرا

 به األرض، كام يف حديث سامل بن عبداهللا أن أبـاه وأنه معرض ألن خيسف اهللا
َا رجل جير إزاره إذ خسف به، فهو يتجلجـل يف ينب«:  قالخحدثه أن رسول اهللا  ِ ُ
لـه عليـه الـصالة  وأنه معرض لعذاب جهنم كام يف قو.»األرض إىل يوم القيامة

َما أسفل«: والسالم  .» من الكعبني من اإلزار ففي النارَ

                                                       
 ).٢٠٨٦( أخرجه مسلم :صحيح )١(
 ).٢٠٨٧(، ومسلم )٥٧٨٨( أخرجه مسلم :صحيح )٢(
 ).٢٠٨٨(، ومسلم )٥٧٩٠( أخرجه البخاري :صحيح )٣(
 ).٥٧٨٧(جه البخاري  أخر:صحيح )٤(



 

 ٩٤٨ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

 
 

 هلذا الدين االنتشار، وأن تتوسع دائرتـه، أخـذ -سبحانه وتعاىل-ّلـام أراد اهللا 
.  يبعث الدعاة يف كل ناحية إىل القبائل، وإىل ملوك العرب والعجمخرسول اهللا 

ً من الشباب املمتلـئ إيامنـا، املتـدفق حيويـة خن عامة من خيتارهم الرسول وكا
 .فأصبح إسالم الناس مهه، وانتشار اإلسالم غايته. ًومحاسا، لنرش هذا الدين

 جعفر بن أيب طالب إىل احلبشة، ومصعب بن عمـري إىل خأرسل رسول اهللا 
ً طالب إىل اليمن أيـضا، املدينة، ومعاذ بن جبل وأبا موسى إىل اليمن، وعيل بن أيب

وأعطى الراية لعيل بن أيب طالب عام خيرب وأرسله إىل أهلها، فقاموا بواجبها خري 
 .يقيام 

مل تكن الغاية الوحيدة من اهلجرة إىل احلبشة، اخلالص مـن أذى قـريش، بـل 
ويتضح ذلك . خكانت مقرتنة بالدعوة إىل اإلسالم، والتخفيف من مهوم النبي 

 :بن أيب طالب للنجايشمن قول جعفر 
ً كنــا قومــا أهــل جاهليــة نعبــد األصــنام، ونأكــل امليتــة، ونــأيت !أهيــا امللــك

الفواحش، ونقطع األرحام، ونيسء اجلوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا عىل 
ًذلك، حتى بعث اهللا إلينا رسوال منا، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فـدعانا 

، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنـا مـن دونـه مـن احلجـارة إىل اهللا لنوحده ونعبده
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 وصلة الرحم، وحـسن اجلـوار، ، وأداء األمانة،واألوثان، وأمرنا بصدق احلديث
والكف عن املحارم والدماء، وهنانا عـن الفـواحش، وقـول الـزور، وأكـل مـال 

مرنـا وأ. ًاليتيم، وقذف املحصنات، وأمرنا أن نعبد اهللا وحده، ال نـرشك بـه شـيئا
 فـصدقناه وآمنـا بـه -د عليـه أمـور اإلسـالمَّوعـد-. .بالصالة والزكاة والصيام

فعـدا علينـا قومنـا فعـذبونا، . .واتبعناه عىل ما جاء به من اهللا، فعبـدنا اهللا وحـده
فلام قهرونا وضيقوا علينا، وحالوا بيننا وبني ديننـا، خرجنـا إىل .. وفتنونا عن ديننا

ّ ورجونا أن ال نظلـم عنـدك ،ورغبنا يف جوارك. واكبالدك، واخرتناك عىل من س
 هل معك مما جاء به من اهللا من يشء؟:  فقال له النجايش!أهيا امللك

 .نعم: فقال له جعفر
 .فاقرأه عيل: فقال له النجايش

 . ]مريم[ " !: ًفقرأ عليه صدرا من
 حتـى أخـضلوا  حليتـه، وبكـت أسـاقفتهخـضلتافبكى النجـايش حتـى 

 .مصاحفهم، حني سمعوا ما تال عليهم
 إن هذا والذي جـاء بـه عيـسى ليخـرج مـن مـشكاة: ثم قال هلم النجايش

 .واحدة
                                                       

 ].اخلضل: [، مادة)٣/٣٦٨( الفريوزأبادي »القاموس املحيط«. ابتلت: اخضلت حليته )١(
أراد أن القرآن واإلنجيل كـالم . هي احلديدة التي يعلق عليها القنديل: وقيل. الكوة غري النافذة: املشكاة )٢(

 ].شكا: [، مادة)١٤/٤٤١( ابن منظور »لسان العرب«. اهللا تعاىل، وأهنام من يشء واحد
 ).١/٣٣٦( ابن هشام »السرية النبوية« )٣(
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 إىل املدينة، وأمـره أن خ فقد أرسله رسول اهللا اوأما مصعب بن عمري 
 ويعلمهـم اإلسـالم، ويفقههـم يف الـدين، فكـان يـسمى املقـرئ ،يقرئهم القرآن

 وأخذا يبثان اإلسالم افنزل مصعب بن عمري عىل أسعد بن زرارة . ةباملدين
أن أسـعد : ومن أروع ما يروى عن نجاحه يف الدعوة. يف أهل املدينة بجد ونشاط

ًبن زرارة خرج به يوما يريد دار بني عبد األشهل ودار بني ظفر، فدخال يف حائط ا
رق، واجتمع إليهام رجـال مـن من حوائط بني ظفر، وجلسا عىل بئر يقال هلا بئر م

وسعد بن معاذ وأسيد بن حضري سيدا قومهام مـن بنـي عبـد األشـهل -املسلمني 
اذهب إىل هذين اللذين قد :  فلام سمعا بذلك قال سعد ألسيد-يومئذ عىل الرشك

 .أتيا ليسفها ضعفاءنا فازجرمها واهنهام عن أن يأتيا دارنا
هذا سـيد قومـه قـد : آه أسعد قال ملصعبفأخذ أسيد حربته وأقبل إليهام، فلام ر

صدق اهللا فيه، قال مصعب إن جيلـس أكلمـه، وجـاء أسـيد فوقـف علـيهام اجاءنا ف
ما جاء بكام إلينا تسفها ضـعفاءنا؟ اعتزالنـا إن كانـت لكـام بأنفـسكام : ًمتشتام، فقال

ّ وإن كرهتـه كـف ،ًأو جتلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته: فقال له مصعب. حاجة ُ
أنـصفت، ثـم ركـز حربتـه وجلـس إلـيهام، فكلمـه مـصعب : ك ما تكره؟ قـالعن

واهللا لعرفنا يف وجهه اإلسـالم : -فيام يذكر عنهام-باإلسالم، وقرأ عليه القرآن، فقاال 
كيـف ! مـا أحـسن هـذا الكـالم وأمجلـه: قبل أن يتكلم يف إرشاقه وتسهله، ثم قـال

تغتسل وتطهر ثوبك، ثم تشهد :  لهتصنعون إذا أردتم أن تدخلوا يف هذا الدين؟ قاال
                                                       

 ).١/٤٣٤( ابن هشام »السرية النبوية« )١(
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فقام فاغتسل وطهر ثوبه وتشهد شهادة احلق، ثم قـام فركـع . شهادة احلق، ثم تصيل
ًإن ورائـي رجـال إن اتـبعكام مل يتخلـف عنـه أحـد مـن قومـه، : ركعتني، ثم قال هلام

سعد بن معاذ، ثم أخذ حربته وانرصف إىل سعد وقومه وهـم . وسأرسله إليكام اآلن
أحلـف بـاهللا لقـد جـاءكم : ً نادهيم، فلام نظر إليه سعد بن معاذ مقبال، قالجلوس يف

مـا : أسيد بغري الوجه الذي ذهب به من عندكم، فلام وقف عىل النادي قال لـه سـعد
نفعـل مـا : ًكلمت الرجلني، فواهللا ما رأيت هبام بأسا، وقد هنيتهام، فقاال: فعلت؟ قال

خرجوا إىل أسـعد بـن زرارة ليقتلـوه، وذلـك ُأحببت، وقد حدثت أن بني حارثة قد 
ًبا مبادرا، ختوفا للذي ذكر َضْغُ فقام سعد م،أهنم قد عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك ً ً

ًواهللا ما أراك أغنيـت شـيئا ثـم خـرج : له من بني حارثة، فأخذ احلربة من يده ثم قال
اهللا لقـد رجـع إلـيكم نحلـف بـ: وملا رجع إىل قومه قالوا. .إليهام فسمع منهام فأسلم

يـا بنـي : سعد بغري الوجـه الـذي ذهـب بـه مـن عنـدكم، فلـام وقـف علـيهم قـال
ًسيدنا وأوصلنا وأفضلنا رأيا وأيمننا : عبداألشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا

: قـاال. ّكم عيل حرام، حتى تؤمنوا باهللا وبرسـولهئفإن كالم رجالكم ونسا: نقيبة قال
ورجـع . ًار بني عبداألشهل رجل وال امـرأة إال مـسلام ومـسلمةفواهللا ما أمسى يف د

أسعد ومصعب إىل منزل أسعد بن زرارة، فأقام عنده يدعو الناس إىل اإلسالم، حتى 
 .مل تبق دار من دور األنصار، إال وفيها رجال ونساء مسلمون

                                                       
 ].اخلفر: [مادة) ٢/٢٢( الفريوزأبادي »القاموس املحيط«. نقض العهد والغدر: اإلخفار )١(
 ).٤٣٧-١/٤٣٦( ابن هشام »السرية النبوية«: انظر )٢(
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 إىل أهل خيـرب يـدعوهم خ فقد بعثه رسول اهللا اوأما عيل بن أيب طالب 
 قال خ أن رسول اهللا ااإلسالم، كام يف احلديث الذي رواه سهل بن سعد إىل 

ًألعطني هذه الراية غدا رجال يفـتح اهللا عـىل يديـه«: يوم خيرب ً ، حيـب اهللا ورسـوله، ُ
ُفبات الناس يدوكون:  قال»وحيبه اهللا ورسوله َم يعطاهـا؟ فلـام أصـبح  ليلتهم أهي

أيـن عـيل بـن أيب «:  كلهم يرجو أن يعطاها، فقـالخالناس غدوا عىل رسول اهللا 
َ فأيت بـه، فبـصق »َفأرسلوا إليه«: قال. هو يا رسول اهللا يشتكي عينيه:  فقيل»طالب؟ ِ ُ

.  حتى كأن مل يكن به وجـع، فأعطـاه الرايـةَأََربَ يف عينيه، ودعا له، فخرسول اهللا 
ِانفذ عىل رسـلك حتـى « :فقال. ُ أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا!يا رسول اهللا: فقال عيل ُ

 مـن حـق اهللا فيـه، تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إىل اإلسالم، وأخربهم بام جيب عليهم
ًفواهللا ألن هيدي اهللا بك رجال واحدا خري لك ْ من أن يكون لك محً َ النعمُرُ َّ«. 

 إىل الـيمن كـام روى ابـن عبـاس ا معاذ بن جبـل خوبعث رسول اهللا 
 .)ً بعث معاذا إىل اليمنخأن النبي ( :ب

خ 
 خً التي جعلت الشباب أهـال ألن خيتـارهم الرسـول هناك بعض األسباب

 :لدعوة الناس منها
                                                       

 ).١/٤٤٢( الزخمرشي »الفائق يف غريب احلديث«. يدفعها إليهخيوضون فيمن : يدوكون )١(
 ).٢٤٠٦(، ومسلم )٤٢١٠( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
 ).١٩(، ومسلم )٧٣٧١( أخرجه البخاري :صحيح )٣(
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ً جيد أن أكثرهم علام هم الـشباب، كعـيل خإن املتأمل يف صحابة رسول اهللا 
 يبن أيب طالب، وابن عبـاس، وابـن عمـر، ومعـاذ بـن جبـل، وأيب هريـرة ا

 خحاب رسول اهللا مالك أكثر أص: اُفقد سئل عيل بن أيب طالب . وغريهم
 .إين كنت إذا سألته أنبأين، وإذا سكت ابتدأين: فقال. ًحديثا؟

 أن خودعا لـه الرسـول .  يسمى البحر لكثرة علمهبوكان ابن عباس 
 .يؤتيه اهللا احلكمة مرتني

ومعاذ بن . كان ابن عمر يعد من فقهاء األحداث: وعن عمرو بن دينار قال
 .»أعلم أمتي باحلالل واحلرام معاذ بن جبل«: خل  قال عنه الرسواجبل 

 مـا مل حيفظـه غـريه، مـع خ فقد حفظ من رسـول اهللا اوأما أبو هريرة 
وذلـك لـشدة حرصـه، وكثـرة . خ صـحبته لرسـول اهللا َِرصِقـَتأخر إسالمه، و

 .خمالزمته لرسول اهللا 
                                                       

 . ومن املعلوم أن أبا هريرة أكثر الصحابة رواية للحديث. ًعلام: أي )١(
، )٣٧٢٩(واللفـظ لـه، والرتمـذي ) ٢/٣٣٨ (»الكربىالطبقات « أخرجه ابن سعد يف :إسناده ضعيف) ٢(

  )].٦٠٤١ (»هداية الرواة«[، )٥/١٤٢ (»الكربى«، والنسائي يف )٣/١٣٥(واحلاكم 

د اآلحـا«، وابـن أيب عاصـم يف )٥/٥٢ (»الكـربى«، والنـسائي يف )٣٨٢٣( أخرجـه الرتمـذي :حسن )٣(
  )].٦١٥١ (»املشكاة«[، )٣٧٨ (»واملثاين

 ).٢/٣٧٣( ابن سعد »ىالطبقات الكرب« )٤(
، وابـن )١٨٣٦ (»اآلحاد واملثـاين«واللفظ له، وابن أيب عاصم يف ) ١/٢٩١( أخرجه أبو نعيم :صحيح )٥(

 )]. ١٤٣٦ (»الصحيحة«[، )٢/٣٤٧ (»الطبقات«سعد يف 
 ).٢/٣٦٣( ابن سعد »الطبقات الكربى«: انظر )٦(
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ال شك أن مرحلة الشباب هي مرحلة اكتامل القوة البدنيـة، والقـوة العقليـة، 
ًحيث يبدأ اإلنسان يف صغره ضعيفا ال يعلم شيئا، ثم يقوى شـيئا فـشيئا، ويـزداد  ً ً ً
ًعقله، وتنمو حواسه، حتى يبلغ أشده، ويستكمل رشده، ويكون فيها قـادرا عـىل 

تاجه الدعوة من نشاط عقيل وجهد بدين، ولكنه القيام بالدعوة عىل أتم وجه، ملا حت
ًبعد هذه املرحلة يبدأ ينقص شيئا فشيئا، حتى يضعف حتمله، ويقل نـشاطه قـال . ً

 \ ] G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z :تعاىل

] ^ _ ` a b ]الروم[. 
جعل لكم الضعف باهلرم والكرب بعد أن كنـتم (: : يقول ابن جرير الطربي

 .)أقوياء أشداء يف شبابكم
  يا معـرش الـشباب اعملـوا؛ فـإن العمـل : (وكانت حفصة بنت سريين تقول

 .)يف الشباب
 

 فإهنا تـشغل عندما يزداد األوالد، وتكثر الضيعات عند اإلنسان يف هذه احلياة،
ًفكره، وتأخذ من وقته غالبا، فيكون ذلك كله عـىل حـساب دعوتـه، وال شـك أن 
ًالشباب هم أقل شأنا يف هذا املجال، مما يكون سببا لصفاء أفكارهم، وتوفر أوقاهتم  ً

 : حني قالاويعرب عن ذلك أبو هريرة . للدعوة إىل اهللا وطلب العلم
                                                       

 ).٢١/٣٦(مد بن جرير الطربي ، أبو جعفر حم»جامع البيان لتفسري آي القرآن«: انظر )١(
 ).١٠٩ص( اخلطيب البغدادي »اقتضاء العلم العمل «)٢(



 

 ٩٥٥ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

لـوال آيتـان يف كتـاب اهللا مـا حـدثت  و،أكثر أبو هريـرة: إن الناس يقولون(
إن . ]البقــرة[ ´ ³  إىل قولــه p q r s t u v: ًحــديثا، ثــم يتلــو

إخواننا من املهاجرين كان يشغلهم الصفق باألسواق، وإن إخواننا مـن األنـصار 
 بـشبع خان يلـزم رسـول اهللا كان يشغلهم العمل يف أمواهلم، وإن أبا هريـرة كـ
 .)بطنه، وحيرض ما حيرضون، وحيفظ ما ال حيفظون

 

 للتطبيـق العمـيل للـدعوة يف حياتـه خجيل الشباب الذي اختاره الرسول 
هم يف الغالـب اجليـل الـذي سـيبقى بعـده عليـه الـصالة : عليه الصالة والسالم

 .وتهوالسالم فيسري عىل هنجه، وحيمل دع
وعىل هذا األساس فالبد لكل أمـة تريـد العـزة لنفـسها، والـسعادة لـشعبها 
االهتامم بإعداد جيل الدعاة من الشباب الذي يدرك وظيفته، وينرش دعوتـه بكـل 

 .نشاط وإخالص
ًمرحبا بوصية رسول اهللا (:  إذا رأى الشباب قالاكان أبو سعيد اخلدري 

، وأن نفقهكـم، فـأنتم  املجلـس أن نوسـع لكـم يفخ، أوصانا رسـول اهللا خ
 . )خلوفنا، وأهل احلديث بعدنا

نـشأت ، خ وال نبي بعد حممد ،وملا كانت الرسالة املحمدية هي الرسالة اخلامتة
 .قاحلاجة إىل الرتكيز عىل الشباب ليتحمل الرسالة من بعده، وينرش اإلسالم يف اآلفا

                                                       
 ).١١٨( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 ).٢٢ص( اخلطيب البغدادي »رشف أصحاب احلديث«)٢(

ُ  
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مل يكن الرسول عليه أفضل الـصالة وأتـم التـسليم، يف إعـداده للـدعاة مـن 
ًالشباب مقترصا عىل اختيارهم وتكليفهم، بل إنه عليه الـصالة والـسالم قبـل أن 
يكلفهم بمهام الدعوة، يرسم هلم املنهاج الذي يسريون عليه، وهكذا هـو املوجـه 

اذق، وهذه هي الـدعوة الـصحيحة التـي تقـوم عـىل االختيـار احلكيم واملريب احل
فه بالعمل املالئم له، والتخطيط الدقيق للعملية الدعويـة ياملناسب للداعية، وتكل

وهذا التخطيط يقوم عىل املعرفة التامة بطبيعة املدعوين ونوعيـة . قبل بداية التنفيذ
 .الدعوة وقدرة الداعية

 : للشباب يف دعوهتمخسول وهذه بعض نامذج من ختطيط الر
 

 ملعاذ بـن جبـل حـني بعثـه إىل خقال رسول اهللا :  قالبعن ابن عباس 
يـشهدوا أن ال : ، فادعهم إىل أن، فإذا جئتهمًإنك ستأيت قوما أهل كتاب«: اليمن

قـد  فـأخربهم أن اهللا ، اهللا، فإن هم أطاعوا لك بذلكً وأن حممدا رسول،إله إال اهللا
 ،فرض عليهم مخس صـلوات يف كـل يـوم وليلـة، فـإن هـم أطـاعوا لـك بـذلك

 تؤخذ من أغنيائهم فـرتد عـىل فقـرائهم، ،فأخربهم أن اهللا قد فرض عليهم صدقة
                                                       

ودخل ديـن النـرصانية إىل الـيمن بعـد . وكان ابتداء دخوهلم اليمن يف زمن أسعد ذي كرب. هم اليهود )١(
فـتح «. ت احلبشة عىل اليمن، وكان منهم أبرهة صاحب الفيل الذي غزا الكعبة وأراد هدمهاذلك ملا غلب

 ).٣٤٩، ١٣/٣٤٨ (»الباري
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 واتق دعوة املظلوم، فإنـه لـيس ، فإياك وكرائم أمواهلم،فإن هم أطاعوا لك بذلك
 .»ا وبني اهللا حجاببينه

 جيـد فيهـا التوجيـه ا ملعـاذ بـن جبـل خإن املتأمل يف وصية رسول اهللا 
بيان حال املـدعوين، ثـم أمـور الـدعوة : احلكيم، والتخطيط الدقيق للدعوة، ففيها

ًيات، ثـم الوصـية بـاللطف يف معـاملتهم، وأخـريا حتـذير وبالتدريج حسب األول
الـداعي، : شتملت عىل مجيع جوانب الدعوة وهيفهذه الكلامت املوجزة ا. للداعي

 :املدعو، املدعو إليه، طريقة الدعوة، ويمكن أن أوجز ذلك بالنقاط اآلتية
إنك ستأيت «:  طبيعة املدعوين حني قالا ملعاذ بن جبل خبني رسول اهللا ) أ(

 كالتوطئة للوصية لتستجمع مهته عليها، لكون أهل الكتاب »ًقوما أهل كتاب
كمخاطبـة اجلهـال مـن : يف اجلملة، فال تكون العنايـة يف خمـاطبتهمأهل علم 

 .عبدة األوثان
فإذا جئتهم فادعهم أن يشهدوا أن ال إله إال اهللا «: التدرج وترتيب األولويات) ب(

ووقعت البداءة هبام، ألهنام أصل الدين وقاعدته؛ الذي  »ًوأن حممدا رسول اهللا
ن كان منهم غري موحد فاملطالبة متوجهة إليه ال يصح يشء غريمها إال هبام، فم

ًبكل واحدة من الشهادتني عىل التعيني، ومن كان موحدا فاملطالبة له بـاجلمع 
 .بني اإلقرار بالوحدانية واإلقرار بالرسالة

                                                       
 ).١٩(، ومسلم )١٤٩٦(أخرجه البخاري  :صحيح )١(
 ).٣٠/٣٥٨( ابن حجر »فتح الباري «)٢(
 ).٣٥٨ص(املصدر السابق،  )٣(



 

 ٩٥٨ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخربهم أن اهللا قد فرض عليهم مخس صلوات يف «
بق، فـأخربهم أن اهللا قـد فـرض علـيهم مخـس إذا استجابوا ملـا سـ »اليوم والليلة

ً مل يذكر نوافـل الـصالة ختفيفـا علـيهم يف خصلوات، ويالحظ هنا أن الرسول 
فإن هم أطاعوا لك بـذلك، فـأخربهم أن اهللا قـد فـرض علـيهم « .بداية إسالمهم

 وورد ذكر الصالة قبـل الزكـاة ألن »صدقة؛ تؤخذ من أغنيائهم وترد عىل فقرائهم
. ًلتوحيد وجيحد بالصالة يكفر بذلك، فيصري ماله فيئا فال تنفعه الزكاةالذي يقر با

 .وقيل أخرت الزكاة ألهنا جتب عىل قوم دون قوم، وأهنا ال تتكرر تكرار الصالة
  ويف اإلخبار بالزكـاة فيـه ترغيـب لألغنيـاء بالبـذل ألهنـا سـرتد عـىل فقـراء 

 .املجتمع نفسه
فـإن هـم أطـاعوا لـك بـذلك فإيـاك وكـرائم «: اللطف يف معاملة املـدعوين) ج(

 والكرائم مجع كريمة أي نفيسة، ففيه ترك أخذ خيار األمـوال ألهنـا »!أمواهلم
وحيث أن الزكاة تؤخذ ملواساة الفقـراء، فـال يناسـب . غالية يف نفوس أهلها

 .ذلك اإلجحاف يف أموال األغنياء
واتق دعوة املظلوم، فإنه لـيس « :حتذير الداعي مما قد يلحق به الرضر من قومه) د(

 .»بينها وبني اهللا حجاب

                                                       
 ).٣/٣٦٠( ابن حجر »فتح الباري«: انظر )١(
 .رجع نفسهامل )٢(
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ألعطـني هـذه «:  قال يـوم خيـربخ أن رسول اهللا اعن سهل بن سعد 
ًالراية غدا رجال يفتح اهللا عىل يديه، حيب اهللا ورسوله :  قـال.»حيبه اهللا ورسـوله، وً

أهيم يعطاها؟ فلام أصبح الناس غـدوا عـىل رسـول : فبات الناس يدوكون ليلتهم
هـو يـا :  فقيـل»أين عيل بـن أيب طالـب؟«:  كلهم يرجو أن يعطاها، فقالخاهللا 

 يف خُ فأيت بـه، فبـصق رسـول اهللا »فأرسلوا إليه« :قال. رسول اهللا يشتكي عينيه
يا رسول : حتى كأن مل يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال عيلعينيه، ودعا له، فربأ 

انفذ عىل رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثـم «: اهللا، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال
هللا  من حق اهللا فيه، فواهللا ألن هيـدي اادعهم إىل اإلسالم، وأخربهم بام جيب عليهم

ًبك رجال واحدا خري لك  .» من أن يكون لك محر النعمً
ًفسار عيل شيئا :  قال»امش وال تلتفت حتى يفتح اهللا عليك«: ويف رواية ملسلم

قـاتلهم «: ماذا أقاتل الناس؟ قـاليا رسول اهللا، عىل : ثم وقف ومل يلتفت، فرصخ
 فإذا فعلـوا ذلـك فقـد منعـوا ،ًحتى يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا

 .»وحساهبم عىل اهللا. منك دماءهم وأمواهلم إال بحقها
َّ املخطـاطالب  لعيل بن أيب خوبني رسول اهللا  َ ط الـذي يـسري عليـه يف ُ

 ويف روايـة »انفذ عـىل رسـلك«ًدعوته ألهل خيرب، يبني له أوال كيفية امليض إليهم 

                                                       
 ).٢٤٠٦(، ومسلم )٤٢١٠( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 ).٢٤٠٥( أخرجه مسلم :صحيح )٢(
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ً حثا له عىل اإلقـدام واملبـادرة»امش وال تلتفت« :مسلم  األمـر اّفنفـذ عـيل . ّ
 :ًمبارشة، ومل يلتفت، ولكنه وقف متسائال

 املراحـل التاليـة مـن خ رسـول اهللا وهنـا يبـني لـه عىل ماذا أقاتل النـاس؟
ًحتى يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا؛ فإن فعلوا ذلك فقـد «: الدعوة

 .»منعوا منك دماءهم وأمواهلم إال بحقها وحساهبم عىل اهللا
 مـن ثم ادعهم إىل اإلسالم، وأخربهم بـام جيـب علـيهم«: ويف احلديث اآلخر

 .»حق اهللا فيه
ألن «:  عىل ذلك برتغيب عـيل يف مهمتـه حـني قـال لـهخويزيد رسول اهللا 

ًهيدي اهللا بك رجال واحدا خري لك  .» من أن يكون لك محر النعمً
 

ً إذا أمر أمريا عىل جـيش أو خكان رسول اهللا :  عن أبيه قالاُعن بريدة  ّ
ًرسية، أوصاه يف خاصته بتقوى اهللا ومن معه من املسلمني خريا، ثم قـال ِ ّ ُاغـزوا «: َ ْ

ْ، اغـزوا فـال تغلـوا، وال تغـبسم اهللا، يف سبيل اهللا، قاتلوا من كفـر بـاهللا َُ ِدروا، وال َُّ
ٍمتثلوا، وال تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من املرشكني فادعهم إىل ثالث خـصال  ِ ُ ُ ْ ً ُُ ْ َ

ٍأو خالل- ّفأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم إىل اإلسالم، : -ِ ّ ُ ُ َ
ِفإن أجابوك، فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم إىل التحول مـن دارهـم إىل دار  ّ َ ّ

ين، وأخربهم أهنم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهـاجرين، وعلـيهم مـا عـىل املهاجر
                                                       

 ).٢٤٠٦(، ومسلم )٣٧٠١( أخرجه البخاري :صحيح )١(
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ّ فإن أبوا أن يتحولوا منها،املهاجرين َ ِ فأخربهم أهنم يكونون كـأعراب املـسلمني، ،َ َ ْ َّ
ِ وال يكون هلم يف الغنيمة والفـيء حكم اهللا الذي جيري عىل املؤمنني،َْجيري عليهم  َ َ

ُ، فإن هم أبوا فسلهم اجلزية،نييشء، إال أن جياهدوا مع املسلم  فـإن هـم أجـابوك َ
ْم أبوا فاستعن باهللا وقاتلهم،فاقبل منهم، وكف عنهم، فإن ه ِ َ َ وإذا حارصت أهـل ْ َ

ّحصن، فأرادوك أن جتعل هلم ذمة اهللا وذمة نبيه، فال ِ َِ   جتعل هلم ذمة اهللا وال ذمة نبيه،ٍ
ِ فإنكم أن ختفرّولكن اجعل هلم ذمتك وذمة أصحابك، ْ وا ذممكم وذمم أصحابكم، ُ

 وإذا حارصت أهل حصن، فـأرادوك أن ُن أن ختفروا ذمة اهللا وذمة رسوله، مُأهون
، فال تنزهلم عىل حكم اهللا، ولكن أنزهلم عىل حكمـك، فإنـك نزهلم عىل حكم اهللاُت

َال تدري أتصيب حكم اهللاِ ْْ ُ ُ ِ ْ فيهم أم الُ َ«. 
 

 الدعاة من الشباب ورسـم هلـم القواعـد العامـة يف خربام بعث رسول اهللا 
 بالدعوة التي يسريون عليها، كام أوىص أبا موسى األشعري ومعاذ بن جبـل 

 .عندما بعثهام إىل اليمن قبل حجة الوداع
شعري ومعـاذ بـن جبـل  أبا موسى األخبعث رسول اهللا : عن أيب بردة قال

 .وبعث كل واحد منهام عىل خمالف: إىل اليمن، قال
 .»يرسا وال تعرسا، وبرشا وال تنفرا«: ثم قال. واليمن خمالفان: قال

                                                       
 ).١٧٣١( أخرجه مسلم :صحيح )١(
ليـا وكان ملعاذ اجلهـة الع. جهتان: أي) اليمن خمالفان(و . بكرس امليم هو لليمن كالريف للعراق: خمالف )٢(

 ).١٨/٢ (»عمدة القاري«. إىل صوب عدن، وكانت جهة أيب موسى السفىل
 ).٤٣٤١( أخرجه البخاري :صحيح )٣(
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 لكل من أيب موسـى األشـعري خيف هذه الوصية املوجزة يرسم رسول اهللا 
ًجا واضحا يف الدعوة منهابومعاذ بن جبل  ً. 

 
هناك بعض األسس املهمة التي جيب مراعاهتا والرتكيز عليها عند بنـاء جيـل 

 :الدعاة من الشباب ومنها
 

إن اإليامن الكامل بالقضية الدعوية عند الـشباب، سـواء كانـت قـضية كليـة أو 
عله يبذل جهده يف الدعوة إليها، والدفاع عنها، واإلعالن هبـا، مهـام كلفـه جزئية، جت

 أروع األمثلـة يف هـذا املجـال، ألن خفقد رضب أصحاب حممد . ذلك من األذى
! "  :قلوهبم امتألت باإليامن، وبحب اهللا ورسوله، فقد وصفهم رهبـم بقولـه

 .]األحزاب[ # $ % & ' ) ( * + , - . / 0 1 2 3 4 5
 إىل نشاطهم يف الدعوة مع قوة اإليامن -سبحانه وتعاىل-ويف آية أخرى يشري اهللا 

! " # $ % & ' ) ( : املتمثل بدوام الركوع والسجود ابتغاء رضـوان اهللا

 .]٢٩:الفتح[ * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;
ًوإن كان اإليامن بالقضية ضعيفا، فمن الطبيعي أن يكون النـشاط يف الـدعوة 
ًإليها قليال، إن مل يكن معدوما، كمن ال يؤمن بحرمة الغناء فلـن يـدعو إىل تركـه ً .

بل ويلـتمس فيهـا . وائق الطريقًهذا فضال عن أن الداعية لن يتمكن من ختطي ع
 .العذر للخالص من املهمة



 

 ٩٦٣ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

 

 ã â á à ß Þ Ý Ü: العلم قبـل العمـل كـام يف قولـه سـبحانه
 .]١٩:حممد[

والواقـع أن تقـديم العلـم عـىل أي عمـل رضوري . فقدم العلم عىل العمـل
ُوإذا كـان سـبق العلـم . علم ما يريد ليقصده ويعمل للوصول إليهللعامل، حتى ي ْ َ

ًألي عمل رضوريا، فإنه أشد رضورة للداعي إىل اهللا، ألن ما يقوم بـه مـن الـدين 
منسوب إىل رب العاملني، فيجب أن يكون الداعي عىل بصرية وعلم بام يدعو إليه، 

ًطلوب والالزم له كان جـاهال فإذا فقد العلم امل. وبرشعية ما يقوله ويفعله ويرتكه
 ووقع يف اخلبط واخللط والقـول عـىل اهللا ورسـوله بغـري علـم، فيكـون ،بام يريده

 . وإفساده أكثر من إصالحه،رضره أكثر من نفعه
وثمة نوع آخر من العلم الرضوري للداعية، أال وهـو العلـم بـالواقع، بواقـع 

ن حتديات، وواقع املجتمع الـذي األمة وما فيها من أفكار وأحزاب، وما تواجهه م
يعيش فيه الداعية، وما فيه من مؤثرات سلبية أو إجيابية عىل مسرية الدعوة، والعلـم 
بطبقات الناس ونفسياهتم ليسهل التعامل معهم، والعلم باملستجدات واألحـداث 

 .واحلركات التي جتري يف هذا املجتمع وحماولة التعرف عىل حقائقها
 

إن الدعوة اإلسالمية تقوم عىل التفاعل مع الناس، فهي هبذا حتتاج إىل القدرة 
والبنـاء . واملعرفة بكيفية هذا التفاعل، السـتجالب أنظـارهم، واسـتاملة قلـوهبم

 .الدعوي للشباب بحاجة إىل إحاطتهم بيشء من هذا الباب
                                                       

 ).٣١٥ص( عبدالكريم زيدان »أصول الدعوة« )١(
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التعامل مع الناس، موجـود يف كتـاب وأصول هذا التفاعل االجتامعي، وفن 
 : ومن ذلكخاهللا وسنة رسول اهللا 

تبسمك يف وجـه أخيـك « والبشاشة هلم عند اللقاء ،احرتام الناس وتقديرهم
ًع أحـدا ْ مل يدخ مناداهتم بأحب األسامء إليهم، كام كان رسول اهللا »لك صدقة

 ذلك اإلصغاء حلديثهم واالهتامم به، كـام كـان رسـول اهللا ومن. قط باسم يكرهه
كام يف حـديث عـدي بـن .  يصغي حلديث الرجل واملرأة والقوي والضعيفخ

 إىل بيته، فو اهللا إنه لعامـد يب إليـه، إذ لقيتـه خانطلق يب رسول اهللا : احاتم 
ت يف قلـ: قـال. ًامرأة ضعيفة كبرية، فاستوقفته، فوقف طويال تكلمه يف حاجتهـا

 ....كِلَواهللا ما هذا بم: نفيس
 

 :من األمور املهمة التي جيب أن تبنى عليها الدعوة عند الشباب، مبدأ العمـل
حتى ال يتصور الشاب أن العمل الدعوي ال . كل حسب قدرته وحسب إمكاناته

 ،ال الدعوة أوسـع مـن ذلـكالبد أن يدرك أن جم. يتيرس إال لذوي العلم واملكانة
واألصل يف ذلك ما رواه أبـو سـعيد . .بسلوكه. .بقلمه. .فبإمكانه الدعوة بلسانه

ًمن رأى منكم منكرا فليغـريه « : يقولخسمعت رسول اهللا :  قالااخلدري 
 .»ن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليامن، فإبيده، فإن مل يستطيع فبلسانه

                                                       
، )٨٩١ (»األدب املفــرد«، والبخــاري يف )٥٣٠(، وابــن حبــان )١٩٥٦( أخرجــه الرتمــذي :صــحيح )١(

 )].٢٩٠٨ (»صحيح اجلامع«[
 ).٤٠٣/٥٨٠( ابن هشام »ة النبويةالسري «)٢(
 ).٤٩( أخرجه مسلم  :صحيح )٣(
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ّالبد أن يعرف الشاب بالغاية التي يـسعى مـن أجلهـا يف دعوتـه كـام فهمهـا  ُ
: ، ويتمثل ذلك يف إجابة ربعي بن عامر لرستم حني قال لهخصحابة رسول اهللا 

 ما جاء بكم؟
 عبـادة العبـاد إىل عبـادة اهللا، ومـن ضـيق ابتعثنا اهللا لنخرج من شاء من: قال

 .ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم. الدنيا إىل سعتها
.  حيدد للشباب أهدافهم عند توجيههم للعمل الـدعويخكام كان الرسول 

ًإنـك سـتأيت قومـا أهـل «:  ملا بعثـه إىل الـيمناومن ذلك قوله ملعاذ بن جبل 
ً إىل أن يـشهدوا أن ال إلـه إال اهللا، وأن حممـدا رسـول كتاب، فإذا جئتهم فـادعهم

 . ثم ذكر بعد ذلك بقية األهداف»..اهللا
وكان الشاب منهم ال ينطلق يف دعوته حتى يعرف هدفه، كام يف قصة عيل بـن 

يـا رسـول : ً إىل أهل خيرب، وقف سائالخ ملا أرسله رسول اهللا اأيب طالب 
  عىل ماذا أقاتل الناس؟!اهللا

، فـإذا فعلـوا ًقاتلهم حتى يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا«: قال
 .»ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأمواهلم إال بحقها، وحساهبم عىل اهللا

                                                       
 ).٧/٣٩( ابن كثري »البداية والنهاية«) ١(
 ).١٩(، ومسلم )١٤٩٦( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
 ).٢٤٠٥( أخرجه مسلم :صحيح )٣(
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 كانت الغاية عند الشاب غري واضحة، واهلدف غري حمدد، فقد يتخبط وأما إن
 .ًيف دعوته، ويضيع كثريا من وقته وجهده، دون احلصول عىل نتيجة جمدية

 
 

 خج مـن مدرسـة حممـد َّلقد بلغ املنهاج النبوي غايته وحقق أهدافه، فتخر
 .ذة يف العلم واإليامن والدعوة واجلهادنامذج ف

ً مبلغا مل يبلغه الكبار، لوجود املعلم الناجح واألسـلوب خبلغ شباب النبي 
فقد برز الـشباب يف . احلكيم يف التعليم، إضافة إىل حرصهم عليه وإخالصهم فيه

جوانب كثرية من العلم، فأقـىض هـذه األمـة مـن الـشباب، وأعلمهـم بـاحلالل 
 االشباب، وأفرضهم من الشباب، ملا يف حديث أنس بـن مالـك واحلرام من 

 : قالخأن رسول اهللا 
، وأصدقهم حياء عثامن، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم يف دين اهللا عمر«

يب بـن كعـب، وأعلمهـم ُب اهللا أ بـن أيب طالـب، وأقـرؤهم لكتـاوأقضاهم عـيل
 ،ًباحلالل واحلرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، أال وإن لكـل أمـة أمينـا

 .»وأمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح
وإضافة إىل ذلك فحرب األمة وترمجان القرآن من الشباب، بل ومقـدم العلـامء 

 .يوم القيامة من الشباب
                                                       

، )٣/٤٧٧(، واحلـاكم )٣/٢٨١(د محـ، وأ)٣٧٩٠(، والرتمـذي )١٥٤( أخرجه ابـن ماجـه :صحيح )١(
 )].١٢٥ (»صحيح ابن ماجه«[
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 املفهـم، عبـداهللا بـن  القرآن فهو ذلك الغالم اللقـنأما حرب األمة وترمجان
 بخـري كثـري، خدعا يل رسـول اهللا : اقال عن نفسه .  وأرضاهاعباس 
 .»نعم ترمجان القرآن أنت«: وقال

 خـري شـباب اويأيت إمام العلامء يوم القيامة شاب، هو معـاذ بـن جبـل 
ِب القرظي عن حممد بن كع. قومه َ يأيت معاذ بـن «: خقال رسول اهللا :  قالاُ

 .«مام العلامء برتوةأجبل يوم القيامة 
وكام تفوق الشباب يف هذا املجال، فقد تفوقوا يف جماالت أخرى مـن العلـم، 

 :ًلعيل أذكر طرفا منها عىل النحو التايل
 

، -سبحانه وتعاىل-كان الشباب يف صدر اإلسالم هم أعلم الناس بكتاب اهللا 
وأمجع الناس له، فهم أدرى بإنزاله، كيف نزل؟ ومتـى نـزل؟ وأيـن نـزل؟ وهـم 
أدرى الناس بمعانيه، وأدرى الناس بأحكامه وحمكمه ومتشاهبه، وذلـك بـشهادة 

 . وشهادهتم ألنفسهمخالرسول 
                                                       

 ].لقن: [، مادة)١٣/٣٩٠( ابن منظور »لسان العرب«. رسيع الفهم: اللقن )١(
الطبقـات «، وابـن سـعد يف )٣/٦١٨ (»املستدرك«، واحلاكم يف )١/٣٩١ (»احللية«أخرجه أبو نعيم يف  )٢(

 ).٢/٣٦٦ (»الكربى
 ).٢/٣٥( الزخمرشي »ائق يف غريب احلديثالف«. بخطوة: بميل، وقيل:  برمية سهم، وقيل:أي: برتوة) ٣(
، والطـرباين يف )١/٢٩٢(، وأبـو نعـيم )٢/٣٤٧ (»الطبقـات الكـربى« أخرجه ابن سـعد يف :صحيح )٤(

 )].١٠٩١ (»الصحيحة«[، )٣٠، ٢٠/٢٩ (»الكبري«
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واهللا مـا نزلـت آيـة إال وقـد علمـت فـيام (:  قالا عيل بن أيب طالب عن
َإن ريب وهب يل قلبا ع! ، وعىل من نزلتنزلت، وأين نزلت ًقوال ولسانا طلقاً ً ً(. 

ا أنزلت سورة واهللا الذي ال إله غريه، م(: ً أيضااوقال عبداهللا بن مسعود 
ُ، وال أنزلت آية مـن كتـاب اهللا إال أنـا أعلـم ُمن كتاب اهللا إال أنا أعلم أين أنزلت

ُفيمن أنزلت، ولو أعلم َ أحدا أعلمُ  .) مني بكتاب اهللا تبلغه اإلبل لركبت إليهً
 تـرك بعـده خما أعلـم رسـول اهللا :  شهد أبو مسعود لعبداهللا حني قالوقد

أمـا لـئن قلـت ذاك، لقـد كـان : أعلم بام أنزل اهللا من هذا القائم، فقال أبو موسى
ُيشهد إذا غبنا، ويؤذن له إذا حجبنا ُ. 

 ¦ ¥ ¤ :  لنفسه يف علم القرآن عند قوله تعاىلاويشهد ابن عباس 

§ ¨ © ª « ¬ ]٧:رانآل عم[. 
 .)أنا من الراسخني يف العلم(: يقول

 .]٢٢:الكهف[ \ ] Y Z: ويف قوله تعاىل
   وعــن شــقيق )أنــا مــن أولئــك القليــل وهــم ســبعة(: قــال ابــن عبــاس

 فجعـل يقـرأ  وهو عىل املوسم فافتتح سورة النـوراخطب ابن عباس (: قال
                                                       

 ).١/٦٧ (»احللية«، أبو نعيم يف )٢/٣٣٨(، »الطبقات الكربى«أخرجه ابن سعد،  )١(
 ).٢٤٦٣(، ومسلم )٥٠٠٢(لبخاري  أخرجه ا:صحيح )٢(
 ).٢٤٦١( أخرجه مسلم :صحيح )٣(
 ).١/٣٤٨( ابن كثري »تفسري القرآن العظيم«، و)٢/١٠( احلسني بن مسعود البغوي »معامل التنزيل« )٤(
 ).٣/٧٩ (»تفسري القرآن العظيم«، وابن كثري، )٢/٣٦٦ (»الطبقات«ابن سعد،  )٥(



 

 ٩٦٩ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

ما رأيت وال سمعت كالم رجل مثله، لو سـمعته فـارس : ويفرس، فجعلت أقول
 .)والروم ألسلمت

ًالقرآن فقد فاقوهم يف مجعه أيضا، فعن أنس وكام فاق الشباب غريهم يف علم 
، كلهـم مـن  أربعـةخع القرآن عىل عهـد رسـول اهللا َمج(:  قالابن مالك ا

 .)معاذ بن جبل، وأيب بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو زيد: األنصار
مل جيمـع القـرآن غـري  وخمـات النبـي (: ًويف رواية أخرى عن أنس أيـضا

 .)، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيدأبو الدرداء: أربعة
 بأخذ القرآن مـن الـشباب حـني قـال فـيام رواه عنـه خوقد أمر رسول اهللا 

 مـوىل هللا بن مسعود وسـاملمن عبدا: استقرئوا القرآن من أربعة«: عبداهللا بن عمرو
 .»ُأيب حذيفة، وأيب بن كعب ومعاذ بن جبل

 إجادتـه يف القـرآن ألنـه تلقـاه مبـارشة مـن اويؤكد عبداهللا بن مسعود 
 خفلقـد قـرأت عـىل رسـول اهللا (: ا كام يقول ابن مـسعود خرسول اهللا 

 أين أعلمهم بكتاب اهللا، خ، ولقد علم أصحاب رسول اهللا  وسبعني سورةًبضعا
 .)ًولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه

                                                       
 ).١/٣٩٩ (»احللية«، وأبو نعيم يف )٣/٦١٨ (»املستدرك«أخرجه احلاكم يف  )١(
 .واللفظ له) ٢٤٦٥(، ومسلم )٣٨١٠( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
 ).٥٠٠٤( أخرجه البخاري :صحيح )٣(
 ).٢٤٦٤(، ومسلم )٣٧٦٠( أخرجه البخاري :صحيح )٤(
 ).٢٤٦٢( أخرجه مسلم :صحيح )٥(
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ً يويص من حيب أن يقرأ القـرآن غـضا كـام خومن أجل ذلك كان الرسول 
:  عمرو بن احلـارث املـصطلقي قـالعن. اأنزل، أن يقرأه قراءة ابن مسعود 

ًمن أحب أن يقرأ القرآن غضا كام أنزل فليقـرأه«: خقال رسول اهللا   عـىل قـراءة ّ
 .»ابن أم عبد

ّومن حرص الشباب عىل مجع القرآن أن عـيل بـن أيب طالـب   ملـا تـويف اّ
 بيمني أن ال أرتدي بردائي إال إىل الصالة حتـى أمجـع آليت(:  قالخرسول اهللا 

 أن ال أضع ردائي عىل ظهري حتـى -أو حلفت-أقسمت (ويف رواية . )القرآن
 .)، فام وضعت ردائي عىل ظهري حتى مجعت القرآنأمجع ما بني اللوحني

ومما يؤكد مكانة الشباب يف مجع القرآن وعلمه، تكليف أيب بكر الصديق لزيد 
ّأرسل إيل أبو بكـر مقتـل (: ابن ثابت بجمع القرآن، كام يقول زيد بن ثابت ا

إن عمـر أتـاين : ا، قـال أبـو بكـر  فإذا عمر بن اخلطاب عنـدهأهل الياممة،
َّ يوم الياممة بقراء القرآن، وإين أخشى إن اسـتحر القتـل َّإن القتل قد استحر: فقال َّ

قلـت . بالقراء باملواطن فيذهب كثري من القرآن، وإين أرى أن تأمر بجمع القـرآن
فلـم . هـذا واهللا خـري: ؟ قال عمـرخً نفعل شيئا مل يفعله رسول اهللا كيف: لعمر

                                                       
، )٢/٢٤٧(، واحلـاكم )٧٠٢٧ (، وابـن حبـان)٤/٢٧٨(، وأمحـد )١٣٨( أخرجه ابـن ماجـه :حسن )١(

 )].٢٣٠١ (»الصحيحة«[
 ).٥/٤٥٠ (»مصنفه«، وعبدالرزاق يف )٢/٣٣٨ (»الطبقات الكربى«أخرجه ابن سعد يف  )٢(
 ).١٠٨-١/١٠٧ (»حلية األولياء«أخرجه أبو نعيم يف  )٣(
 ابـن حجـر »فتح البـاري«عقب من قتل من الصحابة احلفاظ يف حرب الياممة مع مسيلمة الكذاب : أي )٤(

)٩/١١.( 
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يزل عمر يراجعني حتى رشح اهللا صـدري لـذلك، ورأيـت يف ذلـك الـذي رأى 
ُإنك رجل شاب عاقل ال نتهمك، وقد كنـت تكتـب : قال أبو بكر: عمر، قال زيد ِ َّ

 جبـل مـن فـواهللا لـو كلفـوين نقـل. ، فتتبع القرآن فامجعهخالوحي لرسول اهللا 
ًكيـف تفعلـون شـيئا مل : ّاجلبال ما كان أثقل عيل مما أمرين به من مجع القرآن، قلت

فلم يزل أبو بكر يراجعني حتـى رشح . هو واهللا خري: ؟ قالخيفعله رسول اهللا 
 فتتبعت القرآن أمجعه من باهللا صدري للذي رشح اهللا له صدر أيب بكر وعمر 

ِالعسب ُ ُ .خافُّواللالرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أيب ، وصدور 
 ¢ ¡ � ~ { | :خزيمة األنصاري مل أجدها مـع أحـد غـريه

 حتى خامتة براءة، فكانـت الـصحف عنـد أيب بكـر حتـى ]١٢٨:التوبة[ ¥ ¤ £
 .)لتوفاه اهللا، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر بن اخلطاب 

 اختـار زيـد بـن ثابـت هلـذه املهمـة اومن املالحظ أن أبا بكر الـصديق 
ًكونـه شـابا فيكـون أنـشط ملـا : اجلليلة ألربع صفات مقتضية خصوصيته بـذلك ّ

ًيطلب منه، وكونه عاقال فيكون أوعى لـه، وكونـه ال يـتهم فـرتكن الـنفس إليـه،  ُ
لصفات التي اجتمعت له وكونه كان يكتب الوحي فيكون أكثر ممارسة له، وهذه ا

 .قد توجد يف غريه ولكن مفرقة
                                                       

ُالعسب )١(  اجلوهري »الصحاح«. مجع عسيب وهي ما يكون يف فويق كرب النخيل مل ينبت عليها اخلوص: ُ
 ].عسب: [، مادة)١/١٨(

 ].خلف: [، مادة)٤/١٤٢٦(املرجع السابق . مجع خلف، وهي احلجارة الرقاق البيض: اللخاف )٢(
 ).٤٩٨٦( أخرجه البخاري :صحيح )٣(
 ).٩/١٣ (»فتح الباري«: انظر )٤(



 

 ٩٧٢ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

قـال .  وظهر اخـتالف النـاس يف القـراءةاوملا جاء عهد عثامن بن عفان 
 يـا أمـري املـؤمنني أدرك هـذه األمـة قبـل أن خيتلفـوا يف الكتـاب(: حذيفة لعثامن

 إىل حفـصة، أن أرسـيل إلينـا افأرسـل عـثامن . ف اليهـود والنـصارىاختال
فأرسلت هبا حفـصة إىل عـثامن، . بالصحف ننسخها يف املصاحف ثم نردها إليك

فأمر زيد بن ثابت وعبداهللا بن الزبري، وسعيد بن العاص وعبد الرمحن بن احلارث 
إذا : لثالثـةبن هشام  فنـسخوها يف املـصاحف وقـال عـثامن  للـرهط القرشـيني ا

اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت يف يشء من القرآن فاكتبوه بلـسان قـريش فـإنام نـزل 
 .)بلساهنم، ففعلوا

 

إن مرتبة احلديث النبوي يف احلجـة تـيل مرتبـة القـرآن الكـريم، فهـو مفـرس 
 وتعيني بتخصيص عامه، وتقييد مطلقه، وتوضيح مشكله،: لنصوصه، مبني ملعناه

 p q r: مبهمه، وتعليل حمكمه، واتباعه واجـب كـالقرآن لقولـه سـبحانه

s t u v w ]٧:احلرش[. 
وقد حرص املسلمون يف عرص النبوة، وخاصة الشباب مـنهم عـىل حفظـه يف 

 .كم عىل نوازهلم وأحداثهمصدورهم ونرشه يف جمتمعاهتم، وروايته عند احل
وملا كانت الدعوة إىل اهللا والتبليغ عن رسوله شعار حزبه املفلحـني، وأتباعـه 

 ` _ ^ [ \ ] P Q R S T U V W X Y Z: من العاملني، كام قال تعاىل
                                                       

 ).٤٩٨٧( أخرجه البخاري :صحيح )١(



 

 ٩٧٣ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

a b c ]تـسابق شـباب . ، والتبليغ عنه تبليغ ألفاظه وما يصدر عنه]يوسف
 . ملالزمته واحلفظ عنهيالصحابة 

 ثالث سنني، ما كنت سـنوات خصحبت رسول اهللا : (ايقول أبو هريرة 
 ....)َّ منهنخ أن أعي ما يقول رسول اهللا ، وال أحب إيلقط أعقل مني

إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، و لوال آيتـان مـن : ( قالاوعن أيب هريرة 
ً، ما حدثت حديثا، ثم يتلوكتاب اهللا َّ :v u t s r q p³ :  إىل قوله

 إن إخواننا من املهاجرين كان يـشغلهم الـصفق باألسـواق، وإن ]١٦٠-١٥٩:البقرة[ ´
إخواننا من األنصار كان يشغلهم العمل يف أمواهلم، وإن أبا هريرة كان يلـزم رسـول 

 .) بشبع بطنه، وحيرض ما ال حيرضون، وحيفظ ما ال حيفظونخاهللا 
 لـه بـاحلفظ أكثـر النـاس روايـة عـن خ بدعاء النبي اوكان أبو هريرة 

 .خرسول اهللا 
أنس وجابر وابن عباس وابن عمر : وأكثرهم رواية ستة: وقال أمحد بن حنبل

 .وأبو هريرة وعائشة
ًأكثرهم حديثا أبو هريرة ثم ابن عمر وابن عبـاس وجـابر بـن : قال السيوطي

 .عائشةعبداهللا وأنس بن مالك و
                                                       

 ].»املوسوعة احلديثية«[، )٤/٣٢٧ (»الطبقات«، وابن سعد يف )٢/٤٧٥( أخرجه أمحد :صحيح )١(
 ).١١٨( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
  ).١٨٥ص( ابن كثري »الباعث احلثيث اختصار علوم احلديث« )٣(
 ).٢١٧-٢/٢١٦ (»لنواويتدريب الراوي يف رشح تقريب ا« )٤(



 

 ٩٧٤ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

 :أما عدد أحاديثهم فهو عىل النحو التايل. وهؤالء املذكورون كلهم من الشباب
أربعة وسبعون وثالثامئـة ومخـسة : خ روي له عن النبي ا أبو هريرة -١

 .)٥٣٧٤(آالف حديث 
 ثالثون وسـتامئة خ له عن النبي ي روا عبداهللا بن عمر بن اخلطاب -٢

 .)٢٦٣٠(وألفا حديث 
ستة وثامنون ومائتـان وألفـا : خ روي له عن النبي اس بن مالك  أن-٣

 .)٢٢٨٦(حديث 
 عـرشة خروي هلا من األحاديث عن رسول اهللا . ل عائشة الصديقة -٤

 .)٢٢١٠(ومائتا وألفا حديث 
 سـتون وسـتامئة وألـف خ روي لـه عـن النبـي ب عبداهللا بن عباس -٥

 .)١٦٦٠(حديث 
 أربعـون خروي له من األحاديث عن رسول اهللا  ا جابر بن عبداهللا -٦

 .)١٥٤٠(ومخسامئة وألف حديث 

                                                       
 عيـادة الكبيـيس » يف الكتـاب والـسنةخصحابة رسـول اهللا «، )٢٧٥ص (»جوامع السرية ابن حزم « )١(

 ).١٣٩ص(
 .املراجع السابقة )٢(
صـحابة «، )٢٧٥ص( ابـن حـزم »جوامـع الـسرية«، و )٣٦٣ص( ابن اجلـوزي »تلقيح الفهوم«: انظر )٣(

 ).١٣٩ص( وعيادة الكبييس »خرسول اهللا 
 .املراجع نفسها )٤(



 

 ٩٧٥ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

إضافة إىل هؤالء هناك عدد آخر من الشباب هلم روايات كثـرية يف احلـديث، 
 له من األحاديـث ثامنيـة وأربعـون وثامنامئـة ى رواأمثال عبداهللا بن مسعود 

وألـف حـديث  روي له سبعون ومائـة اوأبو سعيد اخلدري ) ٨٤٨(حديث 
). ٧٠٠( روي له سبعامئة حـديث اوعبداهللا بن عمرو بن العاص ). ١١٧٠(

 .)٥٣٧( روي له سبعة وثالثون ومخسامئة حديث اوعيل بن أيب طالب 
 

أول من قام هبذا املنـصب الـرشيف سـيد املرسـلني، وإمـام املتقـني، وخـاتم 
 عىل وحيه، وسفريه بني عباده، فكان يفتي عن اهللا النبيني، عبداهللا ورسوله، وأمينه

 Ò Ó Ô Õ Ö: ّبوحيه املبني، وقد أمر اهللا سبحانه عباده بالرد إليها حيث قـال

× Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å ]النساء[. 
ُثم قام بالفتوى بعده برك ْ َم وعصابة اإليامن، وعسكر القرآن، وجند  اإلسال

ً وعامتهم من الشباب، ألني األمة قلوبـا، وأعمقهـم خالرمحن، أولئك أصحابه 
ًعلام، وأقلهم تكلفا، وأحسنهم بيانا، وأصدقهم إيامنا وأعمهم نـصيحة، وأقـرهبم  ً ً ً

 : كام ييلإىل اهللا وسيلة، وكانوا بني مكثر ومقل ومتوسط
                                                       

 ).٢٧٦ص( ابن حزم »جوامع السرية«: انظر )١(
  ).١/١١( ابن القيم »أعالم املوقعني عن رب العاملني«: انظر )٢(

 »الـصحاح« ي أهنم املقـدمون مـن املـؤمنني يقـصد هبـم الـصحابة :واملراد. صدر كل يشء: الربك )٣(
 ].برك: [، مادة)٤/١٥٧٤(اجلوهري 

 ).١/١١( ابن القيم »ملوقعنيأعالم ا«: انظر )٤(



 

 ٩٧٦ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

 

 مائــة ونيــف خالــذين حفظــت عــنهم الفتــوى مــن أصــحاب رســول اهللا 
 :ًوثالثون نفسا، ما بني رجل وامرأة وكان املكثرون منهم سبعة

عمر بن اخلطاب، وعـيل بـن أيب طالـب، وعبـداهللا بـن مـسعود، وعائـشة أم 
 قـال ي املؤمنني، وزيد بن ثابت، وعبداهللا بـن عبـاس، وعبـداهللا بـن عمـر

 .فر ضخمِويمكن أن جيمع من فتوى كل واحد منهم س: بن حزمأبوحممد 
وقد مجع أبو بكر حممد بن موسى بن يعقوب ابن أمـري املـؤمنني املـأمون فتيـا 

 .ً يف عرشين جملدابعبداهللا بن عباس 
 وأكـربهم عمـر بـن خوهؤالء السبعة كلهم من الشباب عـىل عهـد النبـي 

 .هم فتيا ابن عباسً كان شابا قبل اهلجرة، وأكثرااخلطاب 
 

أبـو بكـر الـصديق، وأم سـلمة، :  عنهم من الفتيـاياملتوسطون منهم فيام رو
وأنس بن مالك، وأبو سعيد اخلدري، وأبو هريرة، وعثامن بن عفان، وعبداهللا بـن 
عمرو بن العاص، وعبداهللا بن الـزبري، وأبـو موسـى األشـعري، وسـعد بـن أيب 

وهـؤالء الثالثـة . وسلامن الفاريس، وجابر بن عبداهللا، ومعاذ بن جبلوقاص، 
 .عرش منهم تسعة من الشباب

                                                       
 ).٣١٩ص( ابن حزم »جوامع السرية« :، وانظر)١/١٢( ابن القيم »أعالم املوقعني«: انظر )١(
 ).١/١٢( ابن القيم »أعالم املوقعني«: انظر )٢(
 ).٢/٢١٨( السيوطي »تدريب الراوي«: انظر )٣(
 .املرجع نفسه )٤(



 

 ٩٧٧ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

 فوجدت علمهـم انتهـى خ أصحاب رسول اهللا شاممت: وعن مرسوق قال
 .ييب، وأيب الدرداء وزيد بن ثابت ُعمر، وعيل، ومعاذ بن جبل، وأ: إىل ستة

ومهـا مـن . هى إىل عيل وعبـداهللافشاممت هؤالء الستة، فوجدت علمهم انت
 :ومما يذكر عن مكانة الشباب يف الفتيا ما رواه أبو مسلم اخلوالين قال. الشباب

 وإذا خأتيت مسجد أهل دمشق فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب النبـي (
فتـى : شاب فيهم أكحل العني براق الثنايا، كلـام اختلفـوا يف يشء ردوه إىل الفتـى

 .)هذا معاذ بن جبل:  جلليس يل من هذا؟ قالقلت: قال. شاب
 

ًكام كان للشباب مكانة يف علوم القرآن واحلديث والفتيا، فلهم أيضا مكانة يف 
 .وغريها. . واللغة والشعرضعلوم شتى كالقضاء والفرائ

 شـهد  وقد،عمر، وعيل، وزيد، وأبو موسى: ُقضاة هذه األمة: قال الشعبي
:  بأنـه أقـىض هـذه األمـة بقولـها للشاب عيل بن أيب طالـب خرسول اهللا 

 . وقد بعثه إىل اليمن يقيض بينهم وهو شاب»وأقضاهم عيل«
                                                       

 ].شمم: [، مادة)٥/١٩٦١( اجلوهري »الصحاح«.  ما عندهانظر: ًقربت ودنوت، وشامم فالنا، أي: أي )١(
 ).١/١٦( ابن القيم »أعالم املوقعني«، و )٢/٣٥١( البن سعد »الطبقات«: انظر )٢(
روايـة  (»املوطـأ«، ومالـك يف )١/٢٩٤(، وأبـو نعـيم )٢٣٧، ٥/٢٣٦( أخرجه أمحـد :صحيحإسناده  )٣(

  ].»حلديثيةاملوسوعة ا«[، )٥٧٤(، وابن حبان )٢٧٤٤) (الليثي

 ).١٦ص( ابن القيم »أعالم املوقعني«: انظر )٤(
 »صحيح اجلـامع«[، )١١/٢٢٥(،وعبدالرزاق )٥٧٥٥(، وأبو يعىل )١٥٤( أخرجه ابن ماجه :صحيح )٥(

)٨٦٨.[( 



 

 ٩٧٨ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

 : معاذ بن جبل إىل اليمن وقال لهخكام بعث رسول اهللا 
:  قلت»مل يكن يف كتاب اهللا؟فإن «: أقيض بكتاب اهللا، قال:  قال»؟كيف تقيض«

أجتهـد :  قـال»خفـإن مل يكـن يف سـنة رسـول اهللا «: ، قالخفبسنة رسول اهللا 
 .»خاحلمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا «: خرأيي، فقال رسول اهللا 

كان ابن عباس يقال له البحر من كثرة علمه، وكـان عطـاء (: وعن عطاء قال
كان نـاس يـأتون ابـن عبـاس للـشعر : عنه قالقال البحر، وفعل البحر، و: يقول

وناس لألنساب، وناس أليام العرب، ووقائعها، فام مـنهم مـن صـنف إال يقبـل 
 .عليه بام شاء

 خًما رأيت أحدا كان أعلم بام سبقه من حديث رسـول اهللا : وعن عتبة قال
 أعلـم منه، وال أعلم بقضاء أيب بكر وعمر وعثامن منه، وال أفقه يف رأي منـه، وال

بشعر وال بعربية، وال بتفسري القرآن وال بحساب، وال بفريضة منه، وال أعلم بـام 
ًولقد كان جيلس يوما ما يذكر فيـه إال الفقـه، . ًمىض وال أثقف رأيا فيام احتيج إليه

ًويوما التأويل، ويوما املغازي، ويوما الشعر، ويوما أيام العرب ً ً ًوما رأيـت عاملـا . ً
ً خضع له، وما رأيت سائال قط سأله إال وجد عنده علامقط جلس إليه إال ً(. 

                                                       
ــو داود )٥/٢٣٦( أخرجــه أمحــد :ضــعيف )١( ــدارمي )١٣٢٧(، والرتمــذي)٣٥٩٢(، وأب ، )١٦٨(، وال

 ].»املوسوعة احلديثية«[
 ).٢/٣٦٦( ابن سعد »الطبقات« )٢(
 ).٣٦٨ص(املرجع السابق  )٣(



 

 ٩٧٩ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

ًوملا اتصف به الشباب من احلكمة وكثرة العلـم أصـبحوا أهـال للمـشورة يف 
ًحيث شاور عليا وأسامة فيام رمـى ( يستشريهم، خكام كان النبي . األمور املهمة ّ

 .)به أهل اإلفك عائشة فسمع منهام
ودعـا رسـول اهللا : أهل اإلفك ما قالوا، قالـت حني قال هلا لعن عائشة 

 حني استلبث الوحي يسأهلام، وهـو ي عيل بن أيب طالب، وأسامة بن زيد خ
: فأما أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهله، وأما عـيل. يستشريمها يف فراق أهله

َمل يضيق اهللا عليك والنساء سواها كثري، وسل اجلارية ت: فقال هل «: ل، فقاَكْقُدْصِّ
ًما رأيت أمرا أكثر من أهنا جارية حديثة السن تنام :  قالت؟»رأيت من يشء يربيك

يا معرش املـسلمني «: فقام عىل املنرب فقال.  فتأكلهعىل عجني أهلها فتأيت الداجن
 فـذكر .»ًامن يعذرين من رجل بلغني أذاه يف أهيل، واهللا ما علمت عىل أهيل إال خري

كـان القـراء (ويسري خلفاؤه عىل سنته يف مـشاورته الـشباب كـام . براءة عائشة
ًأصحاب جملس عمر ومشاورته كهوال كانوا أو شبابا ً(. 

 يأذن ألهل بدر ويأذن اكان عمر بن اخلطاب : ( قالبوعن ابن عباس 
إنـه : ، فقال بعضهم يأذن هلذا الفتى معنا، ومن أبنائنا من هو مثله؟ فقال عمريل معهم

A فأذن هلم ذات يوم وأذن يل معهم، فسأهلم عن هذه الـسورة : قال. ممن قد علمتم

                                                       
  .p  o  n:قول اهللا تعاىل: باب-٢٨) كتاب االعتصام بالكتاب والسنة(صحيح البخاري :انظر )١(
 ].دجن: [، مادة)٥/٢١١١( اجلوهري »الصحاح« .الشاة إذا ألفت البيوت، وكذلك غري الشاة: الداجن )٢(
 ).٢٧٧٠(، ومسلم )٧٣٦٩(ي  أخرجه البخار:صحيح )٣(
 ).٧٢٨٦( أخرجه البخاري :صحيح )٤(
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F E D C B ]أمر اهللا نبيه إذا فتح عليه أن يستغفر وأن يتوب :  فقالوا]النرص
لكنه أخـرب نبيـه عليـه . ليس كذلك: قلت: ما تقول يا ابن عباس؟ قال:  فقال يل.إليه

 فــتح مكــة F E D C B A: الــصالة والــسالم بحــضور أجلــه، فقــال
  N  M  L  K  J  I   H  G  ــك ــة موت ــذلك عالم Q  P  O   ف

   W  V  U      T  SR .كيف تلوموين عىل ما ترون؟: فقال هلم(. 
ً أيضا مثال يف حرص ذلك اجليل عىل طلـب العلـم اعباس ويرضب ابن  ً

هلـم :  قلـت لرجـل مـن األنـصارخملا تويف رسول اهللا (: والتأدب بأدبه فيقول
! ًواعجبا لك يا ابن عباس: فقال.  فإهنم اليوم كثريخنسأل أصحاب رسول اهللا 

 من تـرى؟ فـرتك خأترى الناس حيتاجون إليك، ويف الناس من أصحاب النبي 
وأقبلت عىل املسألة، فإن كان ليبلغني احلديث عن الرجل فآتيه وهو قائـل، . كذل

يا ابـن : ُفأتوسد ردائي عىل بابه، فتسفي الريح عيل الرتاب، فيخرج فرياين، فيقول
. فأسـألك. أنا أحـق أن آتيـك: ّ أال أرسلت إيل فآتيك؟ فأقولخعم رسول اهللا 

ّ عـيل، فقـال هـذا الفتـى أعقـل فبقي الرجل حتى رآين وقد اجتمـع النـاس: قال
ًومن ذلك أيضا ما علمنا من حال عيل بن أيب طالب، وأيب هريـرة وابـن . )مني

 . يف حرصهم عىل طلب العلميمسعود 
                                                       

 ].»املوسوعة احلديثية«[، )١٩٢) (البحر الزخار(، والبزار )٣٣٨-١/٣٣٧( أخرجه أمحد :صحيح إسناده )١(
، وابـن سـعد )١٠/٢٤٤ (»الكبري«، والطرباين يف )١٨٩، ١/١٨٨(، واحلاكم )٥٧٤(أخرجه الدارمي  )٢(

رواه الطـرباين ورجالـه ): ٩/٤٥١ (»جممع الزوائـد«، وقال اهليثمي يف )٣٦٨، ٢/٣٦٧ (»الطبقات«يف 
 .رجال الصحيح
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ًوكام أنتج املنهاج النبوي يف دعوة الشباب جيل العلم، فقد أنـتج أيـضا جيـل 

 .العمل الصالح
ى العمل الصالح وقيمته، فهو سبب يف سعادة اإلنسان وهذا اجليل يدرك معن

 Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c: يف هذه احلياة، كـام قـال سـبحانه

d e f g h i j k l ]النحل[. 
> = < ? @ : وهو سبب للتمكني يف هذه األرض كام يف قوله سبحانه

 E D C B A O N M L K J I H G F
d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P 

 .]النور[
: وفوق هذا وذلك، خلودهم يف جنات النعيم يوم القيامة، كام يف قوله سـبحانه

 ̧¶ µ ́  ³ ² ± °Â Á À ¿ ¾ ½ ¼» º ¹  ]الكهف[. 
الصالة، والصدقات، والصيام واحلج : وللعمل الصالح مفهوم واسع يشمل

. وغريها من األعامل التي تتوفر فيها النية الصاحلة واملوافقة لـرشع اهللا... والعمرة
 :يل عىل النحو التايل اجلاًولعيل أذكر بعضا من أحوال هذ

 

ًال، وأولئـك فـًإن أبرز ما يميز صاحب العلم الصالح هو الصالة، فرضـا أو ن
 :كان هلم شأن فيها، ومن ذلك ما ييل
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 فيـه مـاء عن حممد بن يزيد أن أباه أخربه أن عبداهللا بن عمر كان له مهراس
غفاءة الطري، ثم يثب ويتوضـأ ثـم در له، ثم يصري إىل الفراش، فيغفى إُفيصيل ما ق

 .يصيل، يفعل ذلك أربع مرار أو مخس مرار
يـا نـافع :  كـان حييـي الليـل صـالة، ثـم يقـولاوعن نافع أن ابن عمر 

نعـم، : يا نـافع أسـحرنا؟ فـأقول: ال، فيعاود الصالة، ثم يقول: نا؟ فأقولْرَحَسَأ
 .فيقعد ويستغفر ويدعو حتى يصبح

بن عمر رؤيا قصها عىل أخته فقصتها أختـه عـىل رسـول اهللا وملا رأى عبداهللا 
فكـان :  قـال سـامل»نعم الرجل عبداهللا لو كان يـصيل مـن الليـل«: خ فقال خ

 .ًعبداهللا ال ينام من الليل إال قليال
 عىل قيام الليل عـزم عـىل أن بحرص عبداهللا بن عمرو بن العاص ومن 

 بذلك هنـاه، كـام يف حـديث عبـداهللا بـن خيقوم الليل كله، فلام علم رسول اهللا 
َأمل أخرب«: خقال يل النبي :  قالبعمرو بن العاص   أنك تقوم الليل وتـصوم ُ

ْفإنـك إذا فعلـت ذلـك هجمـت عينـك«: إين أفعـل ذلـك، قـال:  قلت»؟النهار َ َ، 
ًونفهت نفسك، وإن لنفسك حقا ْ َ ِ  ويف »ً وألهلك حقا، فصم وأفطر، وقـم ونـم،َ

                                                       
ُحجر مستطيل منقور يتوضأ منه ويدق فيه : املهراس )١(  ].هرس[، مادة )٦/٢٤٨(، »لسان العرب«ُ
 ).٢/٣٤٩ (»اإلصابة«، )٣/٢١٥( الذهبي »سري أعالم النبالء«، )١/٥٧٧( ابن اجلوزي »صفة الصفوة«) ٢(
 ).١/٥٧٧( ابن اجلوزي »صفة الصفوة«) ٣(
 ).٢٤٧٩(، ومسلم )٣٧٣٩( أخرجه البخاري :صحيح )٤(
 ).١١٥٩(، ومسلم )١١٥٣( أخرجه البخاري :صحيح )٥(
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ًتضيفت أبا هريرة سبعا، فكان هو (:  يقول أبو عثامن النهدياشأن أيب هريرة  ُْ ّ َ َ
 .)ًوامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثالثا

  أنه كـان إذا دخـل الفـراش يتقلـب : (اأوس األنصاري وعن شداد بن 
اللهم إن النار أذهبت مني النوم، فيقـوم فيـصيل : ، فيقولعىل فراشه ال يأتيه النوم

 .)حتى يصبح
 d e f:  عليهم بقوله-سبحانه وتعاىل-وهؤالء هم الذين أثنى اهللا 

g h i j k l m n po q r s t u v w x y z { 
 .]السجدة[ { |

 a cb d e f ` _ ^ [ \: )سبحانه بقوله(كام وصفهم اهللا 
 .]الذاريات[
 

 فهو إضافة خ الصالة بدعوة الرسول ًوكام نشأ جيل الشباب حريصا عىل
ًإىل ذلك حرص عىل الصدقات سواء كانت فريضة الزكاة وهي قرينة الصالة يف 

 Â Ã Ä Å Æ:  كقوله-سبحانه وتعاىل-مواضع عدة من كتاب اهللا 

Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù 

Ú Û Ü Ý Þ ]النساء[. 
                                                       

 ).٥٤٤١( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 ).٣/٢٣٥ (»سري أعالم النبالء«، وأخرجه الذهبي يف )١/٢٦٤( أبو نعيم »حلية األولياء«) ٢(
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 - . / 0 1 2 3 4 5: أو كانت صدقة عامة كام يف قوله سبحانه
 .]البقرة[

نشأ رجال يؤثرن بالنفقة عىل أنفسهم ولو كان هبم خصاصة، رجال يعطون 
ن بذلك وجه اهللا، وال العطايا عىل حبها، ولو كانت أنفسهم بحاجة إليها، يبتغو

ًيريدون من الناس جزاء وال شكورا ً .1 2 3 4 5 6 7 98 : 

; < = > ? @ A B DC E F G H I J LK M N O P Q R S 
UT V W X Y Z ]اإلنسان[. 

4 5 6 7 8 9 : ; > = : -سبحانه وتعاىل-وقال 

 .]١٧٧:البقرة[ < ? @
 .]آل عمران[ 1 0 / . - , + * ( ) ' & % $ # " !: وقال

 ًنبـا أول مـا جـاء العنـب فاشـتهى عامـرض ابـن عمـر (: عن نافع قال
 سائل فلـام َ فاتبع الرسول،ً فاشرتت عنقودا بدرهم-يعني امرأته-فأرسلت صفية 

أعطوه إياه فـأعطوه إيـاه، فأرسـلت : السائل، فقال ابن عمر: دخل به قال السائل
: ول الـسائل، فلـام دخـل قـال الـسائلًبدرهم آخر فاشرتت به عنقودا فاتبع الرس

واهللا إن : فأرسلت صـفية إىل الـسائل فقالـت. أعطوه إياه: فقال ابن عمر: السائل
ًعدت ال تصيب منه خريا أبدا، ثم أرسلت بدرهم آخر فاشرتت به ً(. 

                                                       
 لداللة السياق عليه، واألظهر -سبحانه وتعاىل-ًعىل حب اهللا تعاىل، وجعلوا الضمري عائدا إىل اهللا : لقي )١(

تفـسري «. قاله جماهد ومقاتل واختاره ابن جرير. أن الضمري عائد عىل الطعام يف حال حمبتهم وشهوهتم له
 ).٤/٤٥٥( ابن كثري »القرآن العظيم

، )٤/١٦٠ (»الطبقـات الكـربى«وابن سعد بلفظ آخر يف ). ٤/٤٥٥(ري  ابن كث»تفسري القرآن العظيم«) ٢(
 »املجمع«وأورده اهليثمي يف ) ١/٢٩٧ (»احللية«وأبو نعيم يف ). ٣/٢٢٠ (»سري أعالم النبالء«والذهبي 

 .رجاله رجال الصحيح غري نعيم بن محاد وهو ثقة: ونسبه للطرباين وقال) ٩/٣٤٧(



 

 ٩٨٥ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

، ُ كان إذا اشتد عجبه بيشء من مالـه قربـه لربـهاأن ابن عمر (: عن نافع
ًفلقد رأيتنا ذات ليلة عشية، وكنا حجاجا، وراح عىل نجيب لـه: قال ّ  فقـد أخـذه ،ُ

 انزعـوا !يـا نـافع:  ثم نزل عنه، ثـم قـال،ه إناختهَّ ورس،ُهُتَحْوَبامل، فلام أعجبته ر
 .)دنُ، وأدخلوه يف الب وأشعروه وجللوه ورحلهزمامه

، ًعن عبداهللا بن عمر كان إذا رأى مـن رقيقـه أمـرا يعجبـه(: ًوعن نافع أيضا
فلقد رأيـت بعـض غلامنـه ربـام : أعتقه، وكان رقيقه قد عرف ذلك منه، قال نافع

واهللا : يقول له أصحابهشمر ولزم املسجد، فإذا رآه عىل تلك احلال احلسنة أعتقه، ف
مـن خـدعنا بـاهللا : فيقـول عبـداهللا: يا أبا عبدالرمحن، ما هـم إال خيـدعونك قـال

 .)انخدعنا له
 .)ما مات ابن عمر حتى أعتق ألف إنسان، أو زاد(: وعن نافع قال

                                                       
الذي يدخل يف أنف عظم البعري وهو من خشب الـربة مـن ( الربه أو يف اخلشاش الزمام، اخليط، الذي يشد يف )١(

 ].زمم[مادة ) ١٢/٢٧٢( ابن منظور »لسان العرب«. ًثم يشد يف طرفه املقود، وقد يسمى املقود زماما) صفر
 ].الرحل[، مادة )٣/٣٨٣( الفريوزأبادي »القاموس املحيط«. مركب للبعري: الرحل )٢(
فـتح «.  اجليم وختفيف الالم ما يطرح عىل ظهر البعري من كساء ونحـوه إذا أهـدي للحـرماجلالل بكرس )٣(

 ).٣/٥٤٩( ابن حجر »الباري
 ].شعر[، مادة )٢/٦٩٩( اجلوهري »الصحاح«. إشعار اهلدي إذا طعن يف سنامه األيمن حتى يسيل الدم )٤(
 الـذهبي »سري أعـالم النـبالء«، و )٢٩٥، ١/٢٩٤( أبو نعيم »احللية«، )٤/١٦٦( ابن سعد »الطبقات«) ٥(

)٣/٢١٧.( 
 ).١/٥٦٩(، وابن اجلوزي )١/٢٩٤( أبو نعيم »احللية«، و )٤/١٦٧( ابن سعد »الطبقات الكربى «)٦(
 .وقال إسنادها صحيح). ٣/٢١٨( الذهبي »سري أعالم النبالء«، و )١/٢٩٦ (»احللية أبو نعيم «) ٧(



 

 ٩٨٦ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

ًاع أرضا له من عـثامن بـن عفـان  باأن طلحة بن عبيداهللا (: وعن احلسن
ًإن رجال تبيت هذه عنـده يف :  بسبعامئة ألف، فحملت إليه، فلام جاء هبا قالا

ِفبات ورسله ختتلـف هبـا يف سـكك . بيته ال يدري ما يطرقه من أمر اهللا لغرير باهللا
 .)املدينة حتى أسحر وما عنده منها درهم

أعطى جلزيل مال من غـري مـسألة ًما رأيت أحدا (: وعن قبيصة بن جابر قال
 .)من طلحة بن عبيداهللا

: دخلت عىل طلحـة ذات يـوم فقلـت(: ّوعن سعدى بنت عوف املرية قالت
نعم حلية املؤمن أنـت، ولكـن : ؟ أرابك يشء من أهلك فنعتب؟ قال..مايل أراك

فدعا جاريته، فقـال ادخـيل عـىل . أقسمه: قالت. عندي مال وقد أمهني أو غمني
 .)أربعامئة ألف: وقالت كان املال.  فأخذ يقسمه.قومي

، كان أخري الناس للمسكني جعفـر بـن أيب طالـب(: اويقول أبو هريرة 
 التـي ُكان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان يف بيته، حتى إن كـان ليخـرج إلينـا العكـة

َليس فيها يشء، فنشقه ُّ  .)ا فنلعق ما فيهاُ
                                                       

 ).١/٣٤٠(بن اجلوزي ، ا)٢٢١، ٣/٢٢٠( ابن سعد »الطبقات«) ١(
 ).٢/٢٣٠( ابن حجر »اإلصابة«و ). ١/٨٨( أبو نعيم »احللية«، و )٣/٢٢١( ابن سعد »الطبقات«) ٢(
جممـع «وذكره اهليثمـي يف ). ١/٨٨ (»بلفظ آخر« أبو نعيم »احللية«، و )٣/٢٢٠( ابن سعد »الطبقات«) ٣(

 .رواه الطرباين، ورجاله ثقات: ، وقال)٩/١٤٨ (»الزوائد
 ].العكة[، مادة )٣/٣١٣( الفريوزأبادي »القاموس املحيط«آنية السمن أصغر من القربة : العكة )٤(
 ).٣٧٠٨( أخرجه البخاري :صحيح )٥(



 

ًكان أبو طلحة أكثر األنصار باملدينة ماال من (:  قالاوعن أنس بن مالك 
، وكان أحب أمواله إليه بريحاء، وكانت مستقبلة املسجد، وكـان رسـول اهللا نخل
 " !: ُفلام أنزلت هذه اآلية: قال أنس. ّ يدخلها ويرشب من ماء فيها طيبخ

يــا :  فقــالخ قــام أبــو طلحــة إىل رســول اهللا ]٩٢:آل عمــران[ ' & % $ #
 وإن أحـب ' & % $ # " !:  إن اهللا تبارك وتعاىل يقـول!رسول اهللا

ضعها يا رسـول ّأموايل إيل بريحاء، وإهنا صدقة هللا، أرجو برها وذخرها عند اهللا، ف
، ذلك مال رابح، ذلك مـال ٍبخ«: خفقال رسول اهللا : قال. اهللا حيث أراك اهللا
: فقـال أبـو طلحـة. »، وإين أرى أن جتعلها يف األقربنيَ ما قلتُرابح، وقد سمعت
 . أقاربه وبني عمهفقسمها أبو طلحة يف!أفعل يا رسول اهللا

 

سـبحانه -ومن أبرز مميزات ذلك اجليل حرصه عىل الصيام استجابة لنداء اهللا 
 A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3: -وتعاىل

 .]البقرة[
 احلديث الذي رواه وملا يف الصيام من خصوصية عىل غريه من األعامل، كام يف

  ، الـصيام يل وأنـا أجـزي بـه... « :خقـال رسـول اهللا :  قـالاأبو هريرة 
                                                       

 ].بخخ: [، مادة)١/٤١٨( اجلوهري »الصحاح«. كلمة تقال عند املدح والرضا باليشء: بخ )١(
 ).٩٩٨(، ومسلم )١٤٦١( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
.  أن الصوم ال يقع فيه الرياء كام يقـع يف غـريه مـن األعـامل:أحدها: فيه أقوال: يل وأنا أجزي بهالصيام  )٣(

  أنـه أحـب :ثالثهـا. أي أنفـرد بعلـم مقـدار ثوابـه وتـضعيف حـسناته:  يعني قول وأنا أجزي به:ثانيها
.  يـوت كلهـا هللا اإلضـافة إضـافة تـرشيف كـام يقـال بيـت اهللا والب:رابعهـا. العبادات إيل واملقدم عندي

فلام تقـرب الـصائم إليـه بـام .  أن االستغناء عن الطعام والرشاب من صفات الرب جل جالله:خامسها
= 

 ٩٨٧ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش



 

 ٩٨٨ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش
  

 .»واحلسنة بعرش أمثاهلا
 ًإن يف اجلنة بابا يقال له الريان،«:  قالخ عن النبي اوعن سهل بن سعد 

أيـن الـصائمون؟ : ، ال يدخل منه أحد غريهم، يقاليدخل منه الصائمون يوم القيامة
 .»ُفيقومون ال يدخل منه أحد غريهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد

من أجل ذلك حرص ذلك اجليل عىل الصيام حتى أن بعـضهم عـزم عـىل أن 
، كـام يف حديثـه ايفطر كام هو معلوم من حـال ابـن عمـرو يصوم الدهر وال 

ّواهللا ألصومن النهار وألقـومن الليـل :  أين أقولخُأخرب رسول اهللا :  قالا ّ
فـصم  فإنك ال تـستطيع ذلـك«: قال. قد قلته بأيب أنت وأمي: ما عشت، فقلت له

 من الشهر ثالثة أيام، فإن احلسنة بعرش أمثاهلا، وذلك مثل وأفطر، وقم ونم، وصم
 .»ًفصم يوما وأفطـر يـومني«: فقال. ُإين أطيق أفضل من ذلك:  قلت»صيام الدهر

ًفصم يوما وأفطر يومـا فـذلك صـيام داود «: إين أطيق أفضل من ذلك، قال: قلت ً
: خلنبـي إين أطيق أفضل من ذلك، فقـال ا: فقلت. »، وهو أفضل الصيام×
 .»ال أفضل من ذلك«

                                                       
.  أن املعنى كذلك ولكن بالنسبة إىل املالئكة ألن ذلك مـن صـفاهتم:سادسها. يوافق صفاته أضافه إليه=

إىل اهللا أن الصيام مل يعبـد بـه غـري اهللا  سبب اإلضافة :ثامنها.  أنه خالص هللا وليس للعبد فيه حظ:سابعها
:  أن مجيع العبادات توىف منها مظامل العباد إال الـصيام انظـر:تاسعها. بخالف الصالة والصدقة والطواف

 ).١٠٩، ١٠٨، ٤/١٠٧( ابن حجر »فتح الباري«
 ).١١٥١(، ومسلم )١٨٩٤( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 ).٤/١١١ (»فتح الباري«. من الري ومناسب حلال الصائمنيعىل وزن فعالن، وهو مشتق : الريان )٢(
 ).١١٥٢(، ومسلم )١٨٩٦( أخرجه البخاري :صحيح )٣(
 ).١١٥٩(، ومسلم )١٩٧٦( أخرجه البخاري :صحيح )٤(



 

 ٩٨٩ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

محـزة بـن عمـرو :  ذلـك الفتـى اآلخـراومن أتراب عبداهللا بن عمـرو 
ً الذي كان هو أيضا حريصا عىل كثرة الصيام كام يف قولـه لرسـول ااألسلمي  ً

صـم «: أفأصوم يف السفر؟ قـال.  إين رجل أرسد الصوم!يا رسول اهللا: خاهللا 
 .»إن شئت، وأفطر إن شئت

وال ينحرص اهتامم ذلك اجليل بكثـرة الـصيام فحـسب، بـل يف معرفـة آدابـه 
 وأصحابه إذا صـاموا قعـدوا يف املـسجد وقـالوا اوحفظه كام كان أبو هريرة 

 .نطهر صيامنا
ولربام أحب أحدهم البقاء يف الدنيا من أجل الصيام وغريه من العبـادات كـام 

، اللهم إين قد كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك(:  عند موتهان جبل قال معاذ ب
اللهم إنك تعلم أين مل أكن أحـب الـدنيا وطـول البقـاء فيهـا جلـري األهنـار، وال 

، ومكابـدة الـساعات، ومزامحـة العلـامء لغرس األشجار، ولكن لظمأ اهلواجر
 .)عند حلق الذكربالركب 

                                                       
فيه داللة ملذهب الشافعي وموافقيه أن صوم الـدهر ورسده غـري :  أتابعه، قال النووي:أي: أرسد الصوم )١(

ًف منه رضرا وال يفوت به حقا برشط فطر يومي العيدين والترشيق ألنه أخـرب بـرده ومل مكروه ملن ال خيا ً
ينكر عليه، بل أقره عليه وأذن له فيه يف السفر ففي احلرض أوىل، وهذا حممول عىل أن محزة بن عمرو كـان 

ه  أنـخ عىل ابـن عمـرو بـن العـاص، فلعلمـه خ حق، وأما إنكاره تيطيق الرسد بال رضر وال تفوي
 ).٧/٢٣٧( »صحيح مسلم برشح النووي«: انظر. سيضعف عنه كام حصل

 .واللفظ له) ١١٢١(، ومسلم )١٩٤٣( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
 ).١/٣٨٢( أبو نعيم »حلية األولياء«) ٣(
 .كنية عن الصيام )٤(
 ).١/٥٠١ (»صفة الصفوة«، ورواه ابن اجلوزي يف )١/٢٣٩( أبو نعيم »احللية«) ٥(



 

 ٩٩٠ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

فقيـل .  يصوم يوم االثنني واخلمـيس يف الـسفراوكام كان أسامة بن زيد 
ّإن : فقال! تصوم االثنني واخلميس يف السفر، وقد كربت وضعفت، أو رققت: له

َإن أعامل الناس تعـرض يـوم «:  كان يصوم االثنني واخلميس وقالخرسول اهللا  َُ ْ ُ ّ
 .»االثنني واخلميس

 

ً حريصا عـىل الـصالة والـصدقات، خإن ذلك اجليل الذي نشأ بدعوة النبي 
يف كل حني، . -سبحانه وتعاىل-والصيام، هو يف نفس الوقت حريص عىل ذكر اهللا 

h g f e k j i : -سـبحانه وتعـاىل-وعىل أي حال، كـام قـال 

w v u t s r q p o n m lz y x  ]آل عمران[. 
ًوأفضل الذكر هو القرآن الكريم فحرص عليه أبناء ذلك اجليل تالوة وتـدبرا 

ًوتعلام وتعليام، وقبل ذلك عمال بمحكمه وإيامنا بم ً ً  .تشاهبهً
:  قـالاومن حرصهم عىل تالوتـه، أن عبـداهللا بـن عمـرو بـن العـاص 

إين أخـشى أن يطـول عليـك «: خفقـال رسـول اهللا . مجعت القرآن كله يف ليلة(
: القـ. دعنـي أسـتمتع مـن قـويت وشـبايب:  فقلت»الزمان وأن متل فاقرأه يف شهر

 »فـاقرأه يف سـبع«: دعني أستمتع من قـويت وشـبايب، قـال:  قلت»فاقرأه يف عرشة«
 .)دعني أستمتع من قويت وشبايب، فأبى: قلت

                                                       
، وأمحـد )٢٤٣٦(واللفـظ لـه، وأبـو داود ) ٢/٥٠٦ (»سري أعالم النـبالء« أخرجه الذهبي يف :صحيح )١(

 )].٩٤٨ (»إرواء الغليل«[، )٣٨٥٩ (»الشعب«، والبيهقي يف )١٧٥٦(، والدارمي )٢٠٥، ٥/٢٠٤(
 .، وقد تقدم خترجيه)]١١١٤ (»صحيح ابن ماجه« [:صحيح )٢(



 

 ٩٩١ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

الوضـوء لكـل . ال يطيقونـه: ماذا يفعل ابن عمر يف منزله؟ قـال: وقيل لنافع
 .صالة واملصحف فيام بينهام

القرآن، وكـان عمـر  حسن الصوت بتالوة اوكان أبو موسى األشعري 
. قنا إىل ربناِّوَش: نا يا أبا موسى، ويف روايةَّنا ربْرِّكَذ:  إذا رآه قالابن اخلطاب ا

 مرة وهو يقرأ القـرآن فاستحـسن خولقد استمع إليه رسول اهللا . فيقرأ عنده
 لقـد أوتيـت !تك البارحـةءقرالو رأيتني وأنا أستمع «: قراءته، وقال له بعد ذلك

 .» من مزامري آل داودًمزمارا
  ًعطـي مزمـارا مـن مـزامري ُ أ-أو األشـعري-إن عبداهللا بن قـيس «ويف رواية 

 .»آل داود
 ا الذكر مداومة عيل بـن أيب طالـب ومما يدل عىل حرص ذلك اجليل عىل

ًعىل التكبري أربعا وثالثني، والتسبيح ثالثا وثالثني، والتحميد ثالثـا وثالثـني كـام  ً ً
ما تركته منذ سـمعته مـن : ايقول عيل بن أيب طالب . خعلمه رسول اهللا 

 .وال ليلة صفني: وال ليلة صفني؟ قال: قيل له. خالنبي 
                                                       

 ).٢/٣٤٩( ابن حجر »اإلصابة«) ١(
 ).٢/٣٦٠( ابن حجر »ابةاإلص«) ٢(
 ).٧٩٣( أخرجه مسلم :صحيح )٣(
 ).٧٩٣( أخرجه مسلم :صحيح )٤(
  ).٢٧٢٧(، ومسلم )٥٣٦٢(البخاري :  انظر:صحيح )٥(

 ).٢٧٢٧(، ومسلم )٥٣٦٢( أخرجه البخاري :صحيح )٦(



 

 ٩٩٢ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

ًكان عزيزا عىل عبداهللا بـن (:  قالااهللا بن مسعود وعن أيب عبيدة بن عبد
ً مـتكلام َعَمْسُأنه كان يعز عليه أن يـ(: ويف رواية. )مسعود أن يتكلم إال بذكر اهللا

 .) إىل أن يصيل الصبحبعد طلوع الفجر
 :ًما عمل آدمي عمال أنجى له من عذاب اهللا: ( قالاوعن معاذ بن جبل 

إال أن ! وال: يا أبا عبد الرمحن، وال اجلهـاد يف سـبيل اهللا؟ قـال: قالوا. من ذكر اهللا
ــى ينقطــ ــرضب بــسيفه حت  ¼ ½ ¾: ع، ألن اهللا تعــاىل يقــول يف كتابــهي

 .]٤٥:العنكبوت[
 مـن أن أمحـل عـىل ألن أذكر اهللا تعاىل من بكرة حتى الليل، أحب إيل(: وقال

 .)جياد اخليل يف سبيل اهللا من بكرة حتى الليل
                                                       

 يسمع مـن أبيـه، أبو عبيدة مل: ، وقال»الكبري«ونسبه إىل الطرباين يف ) ٢/٢١٩ (»جممع الزوائد«اهليثمي،  )١(
 .وبقية رجاله ثقات

 ).٢/٢١٩ (»جممع الزوائد«اهليثمي،  )٢(
 ).١/٢٣٥ (»حلية األولياء«أبو نعيم،  )٣(
وكالم ابن . رواه الليث بن سعد وابن عيينة بمثله، عن حييى: وقال) ١/٢٣٥ (»حلية األولياء«أبو نعيم،  )٤(

وقـد .  أن الـذكر أفـضل مـن اجلهـاد يف سـبيل اهللامسعود كام يف األصل وإنام احلديث ملعاذ هذا يدل عىل
أال أنبـئكم بخـري «: ًأخرج اإلمام أمحد والرتمذي واحلاكم وصـححه مـن حـديث أيب الـدرداء مرفوعـا

أعاملكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها يف درجاتكم، وخري لكم من إنفاق الذهب والورق، وخري لكم 
. »ذكـر اهللا«:  قـال!بىل يا رسـول اهللا:  قالوا»ويرضبوا أعناقكم؟م، هوا أعناقبمن أن تلقوا عدوكم، فترض

 أن »الـصحيحني«وقد ورد يف صحيح مسلم ما يدل عىل أن اجلهاد أفضل األعامل بعـد اإليـامن وورد يف 
ذكره ابن حجر . ويف ذلك إشكال شديد. الصالة عىل وقتها وبر الوالدين: أفضل األعامل بعد اإليامن باهللا

 .ورجح أفضلية اجلهاد) ٥، ٦/٤(ري يف فتح البا



 

 ٩٩٣ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

 تـسبيحة  كان يسبح يف اليوم اثني عرش ألفاّوعن أيب رافع أن أبا هريرة 
 .أسبح بقدر ذنبي: ويقول

فإن ذلك اجليل الذي حرص عىل العمل الـصالح بأنواعـه وأشـكاله، : وبعد
 ال خبويـة بـني يـدي رسـول اهللا ذلك اجليل الذي تربى عىل القرآن والـسنة الن

ينحرص اهتاممه بالعمل الصالح بمجرد أدائه، بـل هـو اجليـل الـذي يـدرك قيمـة 
ًالعمل، وهو الذي يعرف فقهه، فأصبح ذلك اجليل عاملا بام يعمل، عامال بام علم،  ً

 .ًمبلغا علمه، داع بعمله وسلوكه

 
ًأنتج جيال مـن الـدعاة حيملـون  يف إعداد الشباب للدعوة خإن جهد النبي 

ــه إال اهللا، وأن حممــدا رســول  ــدعون مــن بعــده إىل شــهادة أن ال إل   ًرســالته، وي
اهللا، متبعــني منهجــه يف دعوتــه، داعــني إىل اهللا عــىل بــصرية، باحلكمــة واملوعظــة 

a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P : احلسنة، كام قال سبحانه

c b ]يوسف[. 
 .أي عىل بصرية ويقني، وبرهان عقيل ورشعي

                                                       
صـفة «وأوردهـا ابـن اجلـوزي، . »بقـدر دينـي«: ، ولكـن قـال)١/٣٨٣ (»حليـة األوليـاء«أبو نعيم،  )١(

): ١٠٥ (»صـفوة الـصفوة«يف خمتـرص : وقال صـاحب احلاشـية. باللفظ املذكور). ١/٦٩١. (»الصفوة
.  يـسبح بعـددها لتكـون فكاكـة مـن النـار وزاد بعدها يعني أن الدية اثني عرش ألف درهم، فهو»ديني«
 ).٢/٦١٠ (»ديني« بلفظ »سري أعالم النبالء«وذكره الذهبي يف ) ١/٦٩١حاشية صفوة الصفوة (

 ).٢/٤٩٧( ابن كثري »تفسري القرآن العظيم«) ٢(



 

 ٩٩٤ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

وقد كان لذلك اجليل الذي محل الدعوة يف حياته عليه الصالة والسالم وبعد 
عوة يف أتـم وجوههـا، ويف مماته مواقف مشهودة، ونتائج حممودة، ألنـه محـل الـد

 .شتى ميادينها، وكافة سبلها املتاحة
سـبحانه -ًلقد كان أفراد ذلك اجليل مدركني متاما ملهمتهم يف الـدعوة إىل اهللا 

ً ومل يكن فهمهم للدعوة مقصورا عىل بـضع كلـامت تلقـى عـىل األفـراد -وتعاىل
ية القائد وتـسهيل ًواجلامعات، بل األمر أشمل من ذلك، فهم يعرفون متاما أن محا

 خمهمته من األساسيات يف العمل الدعوي وخاصة أن قائدهم كان رسول اهللا 
ًويـدركون أيـضا مـن األمـور املهمـة يف . الذي بموته انقطع الـوحي مـن الـسامء

إحاطة الدعوة ومحايتها من كيد الكائدين، وبذل اجلهد يف خدمـة أهلهـا، : الدعوة
 : النحو التايلًوسأوجز بعضا من تلك املواقف عىل

 

ًليت رجال صـاحلا «:  ذات ليلة فقالخ النبي َقِرَأ:  قالتلعن عائشة  ً
سعد :  قال»من هذا؟«:  إذ سمعنا صوت السالح، قال»من أصحايب حيرسني الليلة

 . حتى سمعنا غطيطهخبي  جئت أحرسك، فنام الن!يا رسول اهللا
 يدرك أبعاد املعركة بـني احلـق والباطـل، ويـدرك خطـورة خكان الرسول 

املوقف، ويعلم أنه اهلدف األول من العدو، فكان عىل يقظة وانتباه وحـذر شـديد 
                                                       

 ].أرق[، مادة )٤/١٤٤٥( اجلوهري »الصحاح«. السهر: األرق )١(
 ).٢٤١٠ (، ومسلم)٧٢٣١( أخرجه البخاري :صحيح )٢(



 

 ٩٩٥ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

 وخاصـة يف الليـل حيـث خيـتلط الظـالم، -وهكذا جيب أن يكون قادة الدعوة-
صحابه له يف الليـل، مـع قـوة توكلـه عليـه ويسهل تسلل األعداء، متنى حراسة أ

 املرشوعة ال ينايف التوكل عىل اهللا، بابالصالة والسالم، ولكنه سبب، وفعل األس
 حيمل سـعد بـن أيب وقـاص خوبدون أمر من رسول اهللا . ما مل يتعلق القلب هبا

، إنـه الـشعور مـن جنـود الـدعوة خ سالحه ويتوجه حلراسـة الرسـول ا
 .رص الشديد عىل سالمة القائدبخطورة املوقف واحل

ويف معركة أحد نامذج أخرى يف التسابق حلامية القائد، كام علمنا أن طلحة بـن 
ت يده، كام ورد عـن قـيس َّلُ حتى شخ كان يدافع عن رسول اهللا اعبيداهللا 

 .) قد شلتخرأيت يد طلحة التي وقى هبا رسول اهللا (: بن أيب حازم قالا
 خ يوم أحد، فكـان خ كان يقاتل دون رسول اهللا وشامس بن عثامن الذي

ًال يرمي ببرصه يمينا وال شامال، إال رأى شامسا يف ذلك الوجه، يذب بسيفه، حتى  ًً
 . بنفسه دونه حتى قتلَسَرتَ، فخغيش رسول اهللا 

ويف تلك املواقف تنبيه لرجال الدعوة حلراسة قادهتا، مما جيعلهم بمنجـى مـن 
ّ الغادرين، وجيب أال ننسى أن ثالثة من اخللفـاء الراشـدين، أيدي األعداء، وغدر

عمـر بـن اخلطـاب، : ذهبوا غيلة، وهم قمم يف العدل والتقـوى يف هـذا الوجـود
وكلـام كـان عـدل القـادة .  أمجعـنييوعثامن بن عفان، وعيل بـن أيب طالـب 

                                                       
 ).٣٧٢٤( أخرجه البخاري :صحيح )١(
 ).٣/٢٤٦( ابن سعد »الطبقات الكربى«) ٢(



 

 ٩٩٦ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

وتقواهم وصالحهم ونشاطهم يف دعوهتم أكثر، كان أدعى للحراسة، ألن العـدو 
 . يطيق وجودهمال

 

 بــاملؤمنني، واألصــدقاء خكانــت الــدعوة ابتــداء رسيــة، يلتقــي الرســول 
املقربني، والصفوة املختارة من الصحابة األبرار، لرعايـة دوحـة اإلسـالم، حتـى 

 .ينمو عودها وتشتد ساقها
ً قويـا ومثل الدعوة الرسية كمثل اجلنني يف بطن أمـه، فإنـه ال يظهـر للوجـود

ًصاحلا بل ال بد له من فرتة ينمو فيها جسمه، وتزداد قوتـه، حتـى يقـاوم دواعـي 
فالدعوة تقتيض التدبري اخلفي، . الفناء، ويأخذ من عنارص البقاء يف جمتمعه اجلديد

رى، ما هو ذلك الرحم الـذي احتـضن اجلنـني ورعـاه، ُثم اإلعالم اجليل ولكن ت
فتى من قـريش، يبلـغ !  األرقم بن أيب األرقمحتى ترعرع واكتملت قواه؟ إنه دار

ًحوايل ستة عرش عاما، مل يكن سيدا من سادات قريش، ومل يكـن صـاحب مكانـة  ً
ً يكن شيخا كبريا يقدر لسنه، ومع هـذا كلـه كانـت داره اجتامعية بينهم، حتى ومل ً

 :هي املحضن األول للدعوة اإلسالمية ولعل ذلك يعود إىل أمور منها
ًم مل يكن معروفا بإسالمه، فام كان خيطر ببال قريش أن يتم لقاء حممـد  أن األرق-١

 .وأصحابه يف داره
فلقـد كـان يف حـدود .  كان فتى عنـد إسـالمها أن األرقم بن أيب األرقم -٢

السادسة عرشة من عمره، ويوم تفكر قريش يف البحـث عـن مركـز التجمـع 



 

 ٩٩٧ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

يان الصغار مـن أصـحاب اإلسالمي، فلن خيطر بباهلا أن تبحث يف بيوت الفت
بل يتجه نظرها وبحثها إىل بيوت كبار أصحابه، أو بيته هـو نفـسه ، خحممد 

 .عليه الصالة والسالم
 بني خمزوم، وقبيلة بني خمـزوم هـي التـي ا أن قبيلة األرقم بن أيب األرقم -٣

ًحتمل لواء التنـافس واحلـرب ضـد بنـي هاشـم، فلـو كـان األرقـم معروفـا 
ر يف البال أن يكون اللقاء يف داره، ألن هذا يعني أنـه يـتم يف بإسالمه، فال خيط

 .قلب صفوف العدو
ًويف املدينة املنورة هيأ أسعد بن زرارة للدعوة حمضنا جديدا، حيث نزل عنـده  ً

 فأخذ ، إىل أهل املدينة يفقههمخالذي أرسله رسول اهللا امصعب بن عمري
 أحياء املدينـة، ويمنعـه ممـن يؤذيـه أسعد بن زرارة هييء له جو الدعوة ويدله عىل

 .ليبلغ دعوة اهللا ورسوله حتى انترش اإلسالم يف املدينة
ومما يدل عىل حرص ذلك اجليل عـىل سـالمة الـدعوة، ومحايتهـا مـن كـل مـا 

: حيـنام قـال اجلـالس.  من اجلالس بن سويداموقف عمري بن سعد : يدنسها
حينام ذكر مما أنـزل -ًدقا فيام يقول  صا-خًيعني حممدا -واهللا لئن كان هذا الرجل 

واهللا يا جـالس، :  لنحن رش من احلمري، فسمعها عمري بن سعد، فقال-يف املنافقني
إنك ألحب الناس إيل، وأحسنهم عندي بالء، وأعزهم عيل أن يصله يشء يكرهـه، 

                                                       
 ).٤٩، ٤٨ (»املنهاج للسرية النبوية«: انظر )١(



 

 ٩٩٨ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

ولقد قلت مقالة لئن ذكرهتا لتفضحني، ولئن كتمتها لتهلكنـي، وإلحـدامها أهـون 
 . فذكر له ما قال اجلالسخ إىل رسول اهللا ىاألخرى، فمشعيل من 

ما قـال :  فحلف باهللا، ما قالخفلام بلغ ذلك اجلالس خرج حتى أتى النبي 
 3 2 1 0 /: عمري بن سعد ولقد كذب عيل فأنزل اهللا عـز وجـل فيـه

 .]٧٤:التوبة[ 9 8 7 6 5 4
 

 سالكني بذلك -سبحانه وتعاىل-اجتهد جيل الشباب يف دعوة األفراد إىل اهللا 
فمبجـرد إسـالم .  وقد تعلمـوا منـه احلكمـة واملوعظـة احلـسنةخسبيل نبيهم 

ً، مبلغـا رسـالة اهللا إىل النـاس -سـبحانه وتعـاىل-أحدهم ينطلق بالـدعوة إىل اهللا 
 : من تلك النامذج كام ييلًأمجعني وسأعرض بعضا

ا 

 وأظهـر إسـالمه، دعـا إىل اهللا افلام أسلم أبو بكر : قال حممد بن إسحاق
ًعز وجل، وكان أبو بكر رجال مألفـا لقومـه، حمبـا سـهال، وكـان أنـسب قـريش  ًً ًّ
ًلقريش، وأعلم قريش بام كان فيها مـن خـري ورش، وكـان رجـال تـاجرا ذا خلـق  ً
ومعروف، وكان رجال قومه يأتونـه، ويألفونـه، لغـري واحـد مـن األمـر، لعلمـه 
وجتارته وحسن جمالسته، فجعل يدعو إىل اإلسالم مـن وثـق بـه مـن قومـه، ممـن 

                                                       
 ).٢/٣٧٢( ابن كثري »تفسري القرآن العظيم« )١(



 

 ٩٩٩ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

 الزبري بـن العـوام، وعـثامن بـن -فيام بلغني-يغشاه وجيلس إليه، فأسلم عىل يديه 
، يرمحن بـن عـوف عفان، وطلحة بن عبيداهللا، وسعد بن أيب وقاص وعبدال

 ومعهم أبو بكر، فعرض عليهم اإلسالم، وقرأ عليهم خفانطلقوا إىل رسول اهللا 
 .القرآن، وأنبأهم بحق اإلسالم فآمنوا

ويف هذا املوقف بيان ملـدى تـأثري اخللـق والثقافـة، واملركـز االجتامعـي عـىل 
رين، وهـو املدعوين، فاخللق املحبب السهل الذي يضمن القدرة عىل النفاذ لآلخ

الذي يفتح القلوب له ولو كانت مستعصية، وهو الذي يـضمن البعـد عـن ردود 
 .الفعل يف حالة املوقف السلبي من الدعوة

ًوالثقافة ليست بأقل شأنا من اخللق، وليس كل نـوع مـن أنـواع الثقافـة هـو 
بـل الثقافـة ذات اخلـربة بـاملجتمع واجتاهاتـه وميولـه، . املطلوب يف هذا الـصدد

ُقافة التي تعرف هبا نفوس الناس ومنازعهم ومشارهبم وعواطفهم، هي التـي والث
 .تكون مفتاح التحرك للداعية، وباب الولوج إىل قلب املدعو

ًواملركز االجتامعي للداعية جيعل لـه آذانـا صـاغية مـن النـاس، وهـو الـذي 
 .يكسبه االحرتام يف جمتمع أعىل قيمة هي املال والشهرة

االجتامعي بطبيعتـه ذات صـلة وثيقـة بالنـاس، فهـذا أدعـى وإذا كان املركز 
للتأثري فيهم، إذ أن العالقة تبدو طبيعية وغري متكلفة، وال حيتـاج الداعيـة لتـصنع 

                                                       
 ).٣/٢٩( ابن كثري »البداية والنهاية«)١(



 

 ١٠٠٠ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

ًاألسباب لالتصال بالناس، فإمام املسجد مثال واملـدرس أقـدر عـىل احلركـة مـن 
 .املوظف املحصور يف إطار حمدود

 

 ليفقـه أهلهـا، خً املدينة، مبعوثا من رسول اهللا املا قدم مصعب بن عمري 
سبحانه -نزل عىل أسعد بن زرارة، فأخذا يتجوالن يف دور األنصار يدعواهنم إىل اهللا 

 .، حتى مل تبق دار من دور األنصار إال وفيها رجال ونساء مسلمون-وتعاىل
 

ًدات بنـي سـلمة، ورشيفـا مـن اً سـيدا مـن سـاكان عمرو بن اجلموح 
مناة، كام كان األرشاف : ًأرشافهم، وقد كان اختذ يف داره صنام من خشب، يقال له

معـاذ بـن جبـل، : ًيصنعون، تتخذ إهلا تعظمه وتطهره، فلام أسلم فتيان بني سلمة
ّاجلمـوح، يف فتيـان مـنهم ممـن أسـلم وشـهد العقبـة، كـانوا ومعاذ بن عمرو بن 

 بالليل عىل صنم عمرو ذلك، فيحملونه فيطرحونه يف بعض حفـر بنـي يدجلون
مـن ! ويلكـم: ًسا عىل رأسه، فإذا أصبح عمرو قالَّكـَنُذر الناس، مَسلمة وفيها ع

طهره وطيبـه، عدا عىل آهلتنا هذه الليلة؟ ثم يغدو يلتمسه، حتى إذا وجده غسله و
أما واهللا لو أعلم من فعل هذا بك ألخزينه، فإذا أمسى ونام عمرو، عدوا : ثم قال

                                                       
 ).٢٤، ٢٣(مد الغضبان  منري حم»املنهاج احلركي للسرية النبوية«: انظر )١(
 ).٤٣٧-١/٤٣٦( ابن هشام »السرية النبوية« :انظر )٢(
ُالدجلة )٣( َ ْ ُسري السحر، والدجلة سري الليل كله: ُّ َ ْ ُوأدجلوا. ّ َ ْ ُساروا من آخر الليل، وادجلوا: َ َ . ساروا الليل كله: ّ

 ].دلج[، مادة )٢/٢٧٢( ابن منظور »لسان العرب«



 

 ١٠٠١ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

عليه، ففعلوا به مثل ذلك، فيغدو فيجـده يف مثـل مـا كـان مـن األذى، فيغـسله، 
ويطهره، ويطيبه، ثم يعدون عليه إذا أمسى، فيفعلون به مثـل ذلـك، فلـام أكثـروا 

ًوما، فغسله وطهره وطيبه، ثم جاء بسيفه فعلقـه عليه، استخرجه من حيث ألقوه ي
إين واهللا ما أعلم من يصنع بك ما ترى، فإن كان فيك خري فـامتنع، : عليه، ثم قال

فلام أمسى ونام عمرو، عدوا عليه، فأخذوا السيف من عنقـه، . فهذا السيف معك
ًثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل، ثم ألقوه يف بئر من آبار بني سل مة، فيهـا عـذر ً

من عذر الناس، ثم غدا عمرو بن اجلموح فلم جيده يف مكانه الذي كان به، فخرج 
ًيتبعه حتى وجده يف تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت، فلام رآه وأبـرص شـأنه،  ً
وكلمه من أسلم من رجال قومه، فأسلم برمحة اهللا وحـسن إسـالمه، فقـال حـني 

 يذكر صـنمه ذلـك، ومـا أبـرص مـن أمـره، أسلم، وعرف من اهللا ما عرف، وهو
 :ويشكر اهللا تعاىل الذي أنقذه مما كان فيه من العمى والضاللة

ـــن ـــا مل تك ـــت إهل ـــو كن   ًواهللا ل
ــــستدن ــــا م ــــاك إهل   ًأف مللق

ــــنن ــــيل ذي امل ــــد هللا الع   احلم
ــل أن ــن قب ــذين م ــذي أنق ــو ال   ه

 

ــت وكلــب وســط بئــر يف قــرن   أن
ــبن ــوء الغ ــن س ــشناك ع   اآلن فت

ــرزا ــدينالواهــب ال ــان ال   ّق دي
أكــون يف ظلمــة قــرب مــرهتن

  

 

                                                       
 ).٤/١٥٤ (»الروض األنف«: انظر.  السدانة، وهي خدمة البيت وتعظيمهمستدن من: قال السهييل )١(
. ديان أهل األديان، ولكن مجعها عىل الـدين، ألهنـا ملـل ونحـل: قد يكون أراد بالدين األديان، أي هو )٢(

 ).املرجع نفسه(
سري أعالم «و ). ٢/٥٢٩( ابن حجر »اإلصابة«و .). ٤٥٣، ١/٤٥٢( ابن هشام »السرية النبوية«: انظر )٣(

 ).٢٥٤، ١/٢٥٣( الذهبي »النبالء



 

 ١٠٠٢ الدعوة إىل اهللا واملنهاج النبوي وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا: الباب الثاين عرش

  ًويف هذا املوقف درس للفتيان الذين يرون املنكر فـيمن هـو أكـرب مـنهم سـنا 
  من والد أو غريه، ال يستطيعون مواجهتهم به، خـشية أو حيـاء مـنهم فالبـد هلـم 
مــن أن يتــرصفوا يف ذلــك، وأن يــستعينوا بــإخواهنم مــن الــشباب إلعــانتهم يف 

 .يط والتنفيذالتخط
 

ملا أسلم طليب بن عمري يف دار األرقم، خرج فدخل عىل أمه، وهي أروى بنت 
: ًتبعت حممدا، وأسلمت هللا رب العاملني جل ذكره، فقالـت أمـه: عبداملطلب، فقال

إن أحق من وازرت ومن عاضدت ابن خالك، واهللا لو كنا نقدر عىل ما يقدر عليـه 
يا أماه، وما يمنعك أن تـسلمي وتتبعيـه؟ : فقلت: جال ملنعناه، ولذببنا عنه، قالالر

ُأنظر ما يصنع أخـوايت، ثـم أكـون إحـداهن، قـال: فقد أسلم أخوك محزة، فقالت ْ :
ّقلت فإين أسألك باهللا إال أتيته فسلمت عليه وصدقته، وشـهدت أن ال إلـه إال اهللا، 

ً وأن حممدا رسول اهللا، وكانت بعد تعضد النبـي فإين أشهد أن ال إله إال اهللا: فقالت
 . بلساهنا، وحتض أبناءها عىل نرصته، والقيام بأمرهخ

                                                       
 ).٣/١٢٣ (»الطبقات الكربى«وابن سعد يف ). ٣/٢٦٦ (»املستدرك«أخرجه احلاكم يف  )١(



 





 

 
ً قد تفرقوا شيعا وأحزابا، وقد هنانـا اهللا سـبحانه إن املسلمني اليوم :السؤال األول ً َّ

، وهـذا »سـلفي« هـذا :وتعاىل عـن التفـرق واالخـتالف، فاملـسلمون اليـوم
 .»ماتريدي«، وهذا »صويف«، وهذا »أشعري«
ُأال يمكن غض النظر عن عقيدة الـوالء والـرباء يف سـبيل مجـع الكلمـة : السؤال

 ملواجهة أعداء اهللا ورسوله؟
إن مل نقـل -ً، يدل عىل أن كثـريا مـن املـسلمني ٌهذا سؤال غريب عجيب :اجلواب

ُ ال يعرفون بعد كيف يمكن للمسلمني أن يقاتلوا أعداء اهللا، وأن -أكثر املسلمني
 .ِّ متفرقون إىل شيع وإىل أحزاب كثرية-كام وصف السائل-حياربوهم، وهم 

                                                       
 .-بترصف- »الفتاوى املنهجية«هذا الفصل مأخوذ من كتاب  )١(
الفروق يف االعتقـاد هذا السؤال الذي سأله السائل هو حال كثري من الدعاة اليوم، الذين يدعون اىل نبذ ) ٢(

نتعـاون فـيام اتفقنـا «: َّألجل مجع الكلمة، حيدوهم يف ذلك تلك العبارة الفاسدة التي تقدم التعليق عليها
 .» اختلفنا فيه ماًعليه، ويعذر بعضنا بعضا يف

ومن هنا وردت صيحات اجلهال بالتقريب بني عقائد السنة، وعقائد الرافضة، ممـوهني عـىل البـسطاء أن 
ق بني هؤالء وأوالء جمرد وضع اليمنى عـىل اليـرسى عـىل الـصدر يف الـصالة، وأن الرافـضة إنـام الفار

، وصالة الرافضة عىل تربة كربالء، وكلها فروق ليـست ُُِرصيسدلون أيدهيم، أو صالة أهل السنة عىل احل
 !!جوهرية يف دين اهللا تعاىل، كذا زعموا

ب ِ والطعـن يف بـراءة أم املـؤمنني عائـشة حـ،ب وعمـر ُ الصحابة، ولعن الشيخني أيب بكرُّفأين سب
وأين كالم الطربيس يف حتريف القرآن، ونحوه مـن أعظـم الكفريـات التـي يعتقـدوهنا، ، خرسول اهللا 

 ؟كيف جيوز التقريب بني هذا املذهب ومذهب أهل السنة
ن يثبت الصفات وكيف يكون التقريب بني مذهب املعطلة الذين يقولون ليس عىل العرش يشء، وبني م

= 

 ١٠٠٥ وى املنهجية يف الدعوة والدعاة للشيخ األلباينالفتا: الباب الثالث عرش



 

 ١٠٠٦ الفتاوى املنهجية يف الدعوة والدعاة للشيخ األلباين: الباب الثالث عرش

ز وجـل، الـذي هـو كيف يعقل هذا السائل أن نرتك البحث يف معرفـة اهللا عـ
، ]َّاملـدثر[£ ¤ ¥:  يف قولـه تعـاىلخُأساس العقيدة التي أمر هبـا رسـول اهللا 

 ؟]١٩:حممد[á à ß Þ Ý Ü: وقوله عز وجل
فإذا كان املسلمون خمتلفني يف فهم هذه الكلمة الطيبة، كيف يـستطيع هـؤالء 

ًيكونوا يدا واحدة يف مالقاة أعداء اهللا وحماربتهمأن  ً. 
كأن هذا السائل وأمثاله يريدون منا أن نعطل رشيعة اهللا عز وجل، ويعتقدون 

: هذا عـىل مـذهب أيب نـواس! أننا بتعطيل رشيعة اهللا نستطيع أن نالقي أعداء اهللا
 .ُوداوين بالتي كانت هي الداء

                                                       
 ؟هللا تعاىل عىل مراد اهللا تعاىل

ًوكيف يمكن التقريب بني من يدعي زورا وهبتانا أن القرآن من كالم اهللا، ثم يقول إنه كالم نفيس متعلق : ً
بذات الرب تعاىل، وأن الذي يف املصاحف مـسطور، ويف األفئـدة حمفـوظ، وباأللـسنة مقـروء إنـام هـو 

لوقة، وبني مذهب أهل السنة الذين يعتقـدون أن القـرآن كـالم اهللا تعـاىل  والدالالت خم،حكاية، وداللة
ُعىل احلقيقة، سواء يف الصحف سطر، أو باأللسنة قرئ، أو يف القلوب حفظ ُ ِّ  ؟ُ

وكيف يمكن التقريـب بـني اخلـوارج الـذين يكفـرون النـاس باملعـايص، ويـستبيحون دمـاء املـسلمني 
، وبني أهل السنة واجلامعة الذين يذهبون إىل عدم التكفري باملعصية، بالتأويالت الفاسدة واألفهام العطنة

باب املسلم فـسوق، وقتالـه كفـر، ُبل يعتقدون أن املعايص وراءها االستغفار والتوبة، فتمحوها، وأن س
وأن حقن دماء املسلمني واجب، وأن اخلروج عىل األئمة وإن كانوا من أهل اجلور مـن أعظـم اجلـرائم، 

 .الذنوبومن أكرب 
ِثم لينظر الفهم إىل ما كان زمن الفتنة أيام عيل بن أيب طالب   فإنه قاتل أهل البدع من اخلوارج، مع ،اَ

ِّأن العدو كان حيدق باملسلمني من كل مكان، فلم يقرب بينهم وبني أهل السنة، وقبله أبو بكـر الـصديق  ُ
 االختالف يف العقائد لـيس كـاالختالف ّ مل يقرب بني مانعي الزكاة وبني باقي املسلمني، ذلك ألنا

 .يف األحكام والفقه
 الثابتة خ كتاب اهللا، وسنة رسوله :وإنام يكون التقريب بااللتقاء عىل األصل الذي ال خيتلف عليه اثنان

 . وهو فهم السلف الصالح-رمحه اهللا-عنه، ولكن برشط هام لطاملا نبه عليه الشيخ 



 

 ١٠٠٧ وى املنهجية يف الدعوة والدعاة للشيخ األلباينالفتا: الباب الثالث عرش

 Ø × Ö Õ Ô Ó Ò á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù: ربنا عز وجـل يقـول

å ä ã â]النساء[. 
ًويقول سبحانه يف اآلية التي ذكرناهـا مـرارا آنفـا ً- : C B A @ ? >

S R Q P O N M L K J I H G F E D]النساء[. 
ُ أن نعـرض عـن هـذه اآليـات البينـات -وأمثالـه-كيف يرىض هذا السائل 

وكيف يتصور إمكانية التقاء هؤالء املسلمني عـىل مـا بيـنهم مـن خـالف ! كلها؟
صول فقط بل ليس كام يقولون يف الفروع، بل ويف األصول، وليس يف األ! شديد؟

 . وهو توحيد اهللا رب العاملني تبارك وتعاىل،يف أصل األصول
ًويؤسفني جدا أن أذكر هذا السائل وأمثاله، بمثال قريـب، لقـد طرنـا فرحـا  ًِّ
حيــنام كانــت تبلغنــا أخبــار انتــصار إخواننــا املــسلمني األفغــانيني عــىل الــروس 

ا حيـنام عجـزوا ووقفـوا أمـام الشيوعيني وأذناهبم، ثم بقدر ما فرحنا أسفنا وحزن
والسبب يف ذلك أن قوادهم ورؤوسهم اختلفـوا ! بلدتني فقط من أفغانستان كلها

 .]٤٦:األنفال[$ % & ' ) (: فيام بينهم وتنازعوا، وربنا عز وجل يقول
                                                       

ون إال وفق ما ورد يف حديث افرتاق األمم، وهو االجتامع عىل ما كان عليـه إن مجع كلمة املسلمني ال تك) ١(
 وأصحابه ريض اهللا عنهم أمجعـني، وهـو اجلامعـة، وهـو الـسواد األعظـم، وهـو سـبيل خرسول اهللا 

االلتـزام : املؤمنني، وهو األصل األصيل التي قامت عليه السلفية ومذهب أهل السنة واجلامعة، أال وهو
، فـإهنم كـام -ريض اهللا عنهم أمجعني-، عىل فهم السلف الصالح خ تعاىل، وبسنة رسول اهللا بكتاب اهللا

 إهنم عن علم وقفوا، وببرص نافذ كفوا، وهلم كانوا عىل .السابقون: (-رمحه اهللا-قال عمر بن عبد العزيز 
 ).كشف األمور أقوى، وبفضل فيه لو كان أحرى

 .بسند حسن) ٧٧ (»البدع والنهي عنها«أخرجه ابن وضاح يف 



 

ل عليه الصالة فهذا السائل ال ينتبه إىل خطورة اخلالف الذي أشار إليه الرسو
والسالم يف حديث الثالث وسبعني فرقة، وأن الفرقة الناجية هي التي تكون عـىل 

 .ما كان عليه الرسول عليه السالم وأصحابه
حينام يتكتل املسلمون عىل هذا املـنهج مـن الكتـاب والـسنة ومـا كـان عليـه 

 نـدع ٍ، حينئذ يمكنهم أن يالقوا أعداء اهللا عـز وجـل، أمـا أنخأصحاب النبي 
ِالقديم عىل قدمه كام يقولون، ونحاول االجتامع والتالقي يف سبيل حماربة العـدو، 
فهذا أمر مستحيل، وغزوة حنني ونحوها من أكـرب األمثلـة عـىل رضورة توحيـد 
ًكلمة املسلمني، ولن يمكنهم ذلك أبدا إال عىل أساس من الكتاب والسنة، واآلية 

 .ًالسابقة تكفيكم إن شاء اهللا داللة
ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò : وقوله تعاىل

å ä]النساء[. 
 .فالكتاب الكتاب، والسنة السنة، ومنهج السلف السلف

هـذا حـديث : إىل متى يا فـضيلة الـشيخ، جيلـس العلـامء يقولـون :السؤال الثاين
صح وهذه سنة وهـذه بدعـة، بمعنـى أن املـنهج الـسلفي صحيح، وهذا ال ي

  طريقة طويلة، وأعداء اهللا لنا باملرصاد، أفال يمكن اختصار هذا الطريق؟
ِّ يسلم عىل السؤال األول-باللغة السورية-هذا السؤال  :اجلواب ُ. 

                                                       
َّهذا السؤال كسابقه، من األسئلة احلامسية التي كثريا ما يـروج هلـا اليـوم، وهـذه الـصيحات احلامسـية، ) ١( ُ ً

 .ًواألسئلة امللتهبة مل تؤد شيئا سوى زرع القالقل بني الشباب، وتنمية أفكار اخلوارج يف صفوفهم
وهلا االلتزام بالكتاب والـسنة عـىل فهـم الـسلف وأما الدعوة السلفية، فهي دعوة رشعية علمية أهم أص

 .الصالح، ثم التصفية، والرتبية
= 

 ١٠٠٨ الفتاوى املنهجية يف الدعوة والدعاة للشيخ األلباين: الباب الثالث عرش



 

 ١٠٠٩ وى املنهجية يف الدعوة والدعاة للشيخ األلباينالفتا: الباب الثالث عرش

وهذا السائل، والذي قبله، وقد كثر أمثـاهلم يف هـذا العـرص، والـسبب أهنـم 
ٍج السلف الصالح وأخذوا يتمسكون بإسالم ال مفهـوم لـه يف أذهـاهنم تركوا منه

فـال يعرفـون، ! ؟»ال إلـه إال اهللا«، أما إيش معنى !»ال إله إال اهللا«، إنام إسالم !ًأبدا
ً، فـضال عـن صـغارهم مـع »ال إلـه إال اهللا« ال يعرفـون حقيقـة معنـى -كبارهم 

 !!األسف الشديد
 .يححديث نبوي صح: وجوايب عىل هذا

ً جالسا مع أصحابه حني خط عىل األرض خطا مـستقيام، خكان رسول اهللا  ً ّ ً
ًوخط خطوطا عىل جانبي اخلط املستقيم   ثم تال قول ربنا تبارك -ًخطوطا قصرية-َّ

 .]١٥٣:األنعام[W V U T S R Q P O N M L K J: وتعاىل
K J :  بإصبعه عىل هذا اخلط املستقيم، وقرأ اآلية الكريمةخلنبي ّثم مر ا

W V U T S R Q P O N M L]ــام ــال ]١٥٣:األنع ــم ق ــذه «: ث ه
الطويـل مـن : الطويل وأنـا أقـول- »الطرق القصرية عىل جانبي الطريق املستقيم

                                                       
فهي تصفية العلوم الرشعية ممـا دخـل عليهـا مـن الـشوائب، وذلـك بـالنظر يف أسـانيد : فأما التصفية=

األحاديث واألخبار، وحتقيقها من حيث الصحة والضعف، والتزام الصحيح الذي هو أسـاس الـسنن، 
 والتحذير منه، والذي هو أساس البدع، والنظر يف كتب الفقه، وبيـان الـراجح فيهـا مـن ونبذ الضعيف

ًاآلراء مما تأيد بنصوص الكتاب أو السنة، ونبذ املرجوح مما ال دليل عليـه أصـال مـن الكتـاب او الـسنة، 
 .وهكذا يف العقائد، وباقي فروع العلوم الرشعية

عىل التزام أخالق الرشيعة مما تأيد العمل به بنص مـن كتـاب أو فهي أخذ النفوس بالعزائم : وأما الرتبية
 .ًسنة أو عمل أحد من السلف، بعيدا عن البدع واألهواء، واألذواق واخلياالت



 

 ١٠١٠ الفتاوى املنهجية يف الدعوة والدعاة للشيخ األلباين: الباب الثالث عرش

ًعندي بيانا للرسم النبوي ملا سأذكره قريبـا    هـذه الطـرق«:  وقـال عليـه الـسالم-ً
 .»وعىل رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه -القصرية: أي-

أمل -َّإن مثـل هـذه الـدعايات اليـوم عـيل : -غري مبالغ-أنا أستطيع أن أقول 
 هذه هـي -نكتفي أن نقول حديث صحيح وضعيف وسنة وبدعة وفرقة إىل آخره

: ً كـان فنانـا أيخإن النبـي : قـولالطرق القصرية هي بذاهتا، ولو جـاز يل أن أ
ُمصورا بارعا لقلت ذلك، ولكنه  ً  أرفع من أن نشبهه بالفنانني أو املـصورين، خً

ًنه عليه الصالة والسالم ملا رسم عىل األرض خطا طويال وقرأ اآليـة الكريمـةإف ً :
R Q P O N M L K Jالطرق القـصرية، فإنـه قـد رسـم :  أي

َّيه املسلم، أال وهو اخلط املـستقيم الطويـل، وخـط اخلط الذي ينبغي أن يميش عل
 . تلك التي جيب عىل املسلم أال يسلكها وأال يطرقها،ًحوله خطوطا قصرية

 إىل متـى ونحـن -ًكام سمعتم آنفـا يف هـذا الـسؤال-هذا الذي نسمعه اليوم 
حـسبنا أن نكـون ماشـني وسـالكني عـىل : نميش؟ إىل متى ونحن نميش؟ جوابـه

 .قيم، أما متى نصل؟ فاألمر بيد اهللا تبارك وتعاىلالطريق املست
وربنـا عـز وجـل كلفنـا !! ًإن أمثال هؤالء يستطيلون اخلط، جيدونـه طـويال

 :بشيئني اثنني

                                                       
، )٢٠٧(، والـدارمي )١/٤٣٥( الذي أخرجه أمحـد اإشارة إىل حديث عبد اهللا بن مسعود : حسن) ١(

 )]. ١٦٦ (»كاةاملش«[، )٣٤٩، ٢/٣٤٨(، واحلاكم )٦(ابن حبان 



 

 ١٠١١ وى املنهجية يف الدعوة والدعاة للشيخ األلباينالفتا: الباب الثالث عرش

 .أن نعلم ً:أوال
á à ß Þ Ý Ü]١٩:حممد[. 

 .أن نعمل :ًوثانيا
} | { z y x w v u t]الصف[.  

مـن سـلك «: فإذا سار املسلم يف طريق العلم، كام قال عليه الـصالة والـسالم
ًطريقا يلتمس فيه علام سلك اهللا به طريقا اىل اجلنة ًً«. 
ًذ يمينا ويسارا، أو نـسلك الطـرق فمهام طال هذا الطريق، فلسنا مكلفني نأخ ً

! القصرية، بزعم أن هذه الطرق القصرية هي التـي سـتؤدي إىل انتـصار اإلسـالم
 !.ساء ما يظنون، ساء ما يقولون
ُحفت اجلنة باملكاره، وحفت النار بالشهوات«: قال عليه الصالة والسالم ُ«. 

ذا استطال بعض الناس اليوم هذه الدعوة التي ندعوا فيها إىل الكتاب والسنة فإ
ونحذر من البدعة، ماذا يعنون أن تعبد اهللا كيفام شئت؟ أو كيفام جهلـت؟ أم جيـب 

  ثم أن تعمل بام علمك اهللا؟]١٩:حممد[á à ß Þ Ý Ü: أن تعلم كام قال تعاىل
ٍّرش هلؤالء، الذين مل يفقهوا بعـد أن احلقيقة أن مثل هذه األسئلة وحدها نذير 

 .ُواجبهم تعلم اإلسالم والعمل باإلسالم، مهام طال الطريق
                                                       

، وأبـو داود )٢٦٩٩( الـذي أخرجـه مـسلم بإشارة إىل حديث أيب الـدرداء وأيب هريـرة : صحيح) ١(
 بني احلديثني، لكن قد جاء احلديث بنفس اللفـظ الـذي -رمحه اهللا-وغريهم، وقد مجع الشيخ ) ٣٦٤١(

 .، لكنه منقطع)٣٩٤ (»مسنده«أورده الشيخ عند القضاعي يف 

 ).٢٨٢٢( مسلم أخرجه: صحيح) ٢(



 

ُويعجبني هبذه املناسبة، كام ذكرت يف بعـض اجللـسات الـسابقة، قـول أحـد 
 : -قال كلمة ينبغي أن يأخذ منها املسلمون اليوم عربة حيث قال-شعراء اجلاهلية 

ــدرب ــا رأى ال   بكــى صــاحبي مل
ــامف ــك إن ــك عين ــه ال تب ــت ل ِقل ْ ُ  

 

  أنـا الحقـني بقيـرصادونه وأيقـن 
ًنحــاول ملكــا أو نمــوت فنعــذرا

  

 

ًال تبك عينك، إنام نحـاول ملكـا، : ه ويقول لهاهذا الرجل اجلاهيل يوايس أخ ُ
 .أو نموت فنعذرا

نحن نحاول أن نميش عىل الطريق الذي أمرنا اهللا عز وجل، ثـم إذا اسـتطعنا 
¨ : اإلسالمية، فبها ونعمت، وذلك فضل من اهللا وهـو القائـلأن نحقق الدولة 

« ª ©]٧:حممد[. 
َّوإن مل نستطع أن نصل إىل ذلك، فحسبنا أننا قد أعذرنا، وقدمنا ما عندنا مـن  ُ

 .ًاستطاعة، وال يكلف اهللا نفسا إال وسعها
 .فام علينا إال أن نميش عىل الطريق

̈ © : أن هذه اآلية التي يعلمها كل الناس، عامتهم كخاصتهمومن العجب 

« ªهذه اآلية وحدها لو وقفوا عندها، ملا تورطوا بتوجيه مثل هذه األسئلة . 
 ؟¨ © ª »: إيش معنى

 !!ًطبعا ما أحد يقول هبذا اجلهل! ًيعني جتهزوا جيشا تدافعوا عن رب العاملني
ة اهللا، وطبقتموهـا، نـرصكم اهللا إن أخذتم بـرشيع: أي¨ © ª »وإنام 

 .عز وجل عىل أعدائكم
                                                       

ً مهم جدا، وهو وال شك بخالف تلك الكلـامت احلامسـية -رمحه اهللا-هذا املعنى الذي أشار إليه الشيخ ) ١(
= 

 ١٠١٢ الفتاوى املنهجية يف الدعوة والدعاة للشيخ األلباين: الباب الثالث عرش



 

 ١٠١٣ وى املنهجية يف الدعوة والدعاة للشيخ األلباينالفتا: الباب الثالث عرش

ًنحن اآلن نسمع أصواتا عالية، فيها احلامس  -ُالـذي يعمـيهم عـن األصـل-ً
وبخاصـة -وال أحد من املـسلمني ينكـر فرضـية اجلهـاد !! وفيها الدعوة للجهاد
¨ © ª » :  ولكن من الذين خوطبوا بقوله تعاىل-اجلهاد يف أفغانستان

 .؟]٦٠:األنفال[¬ ®
وهـي توحيـد اهللا !! أعدوا هلم أنتم أهيا املسلمون املختلفون يف أسمى عقيـدة

يا من ال تزالون ختتلفون وبني أيديكم كتاب اهللا وسـنة رسـول اهللا !! تبارك وتعاىل
 !وهنج السلف الصالح؟ خ

  اهــدوا، مــا دام املــسلمون ُأنــا أقوهلــا بــرصاحة هــؤالء لــن يــستطيعوا أن جي
خمتلفني هكذا، ومـا دام أهنـم ال يعبـأون أن ينـرصوا اهللا بـالعلم النـافع والعمـل 

                                                       
 .التي ختالف معنى السلفية بكل جوانبها، بل هي أقرب إىل مذاهب أهل األهواء=

ًا ما كـان يـرصح بـه ولذلك فإن املنهج السلفي يعتمد عىل تصفية العلوم وتربية النفوس، وهو الذي كثري
 .-رمحه اهللا-الشيخ 

وأما هذه احلامسيات فلم نر منها إال إطالق التكفري عىل احلكام واملحكومني بغري دليل رشعي، بل بتتبـع 
 .متشابه النصوص، دون الرجوع إىل فهم السلف هلذه النصوص، وتفسريهم آليات القرآن

ها تتفق مع منهج أهل احلـديث، وأهـل الـسنة واجلامعـة وأما الدعوة السلفية املباركة، التي هي يف حقيقت
فريون الطاعة ألولياء األمور واحلاكم يف املعـروف، يف املنـشط واملغـرم، وإن ظلمـوا وجـاروا، ويـرون 
الدعاء هلم بالصالح والفالح، ويرون حرمة اخلروج عليهم بالسيف أو العصا، كام يـرون حرمـة الـدس 

 .لسوءعليهم، أو سبهم، أو تناوهلم با
، والتي قام »فتنة التكفري«ً كثريا، وراجع إن شئت حمارضته يف -رمحه اهللا-وهذا هو الذي رصح به الشيخ 

 .عىل طبعها األخ الشيخ عيل حسن األثري
 من ادعى انتسابه إىل السلفية، ثم تراه ينقض هذا كله الذي ذكرناه، فام هـو إال -أخي يف اهللا-فال يغرنك 

 . خارجيحزيب متسرت، أو خلفي



 

 ١٠١٤ الفتاوى املنهجية يف الدعوة والدعاة للشيخ األلباين: الباب الثالث عرش

¨ © ª » : الصالح، فلن ينرصهم اهللا، ألن اهللا عـز وجـل ال خيلـف وعـده

 .]حممد[¬ ® ¯
ًواحلديث يف هذا املجال كبري وكثري، وكثري جدا ٌ. 

آلن حديث واحد أذكره لكم، وتأملوا كيف سينتـرص املـسلمون وهـم قـد وا
 تبـايعتهم اإذ«: خصدق فيهم ما جاء يف هذا احلديث من النبأ؟ قـال رسـول اهللا 

 - سـبيل اهللايف- »، وتركتم اجلهـادبالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع
 .»ًسلط اهللا عليكم ذال ال ينزعه عنكم حتى ترجعوا إىل دينكم«

 يف هذا احلديث الـصحيح مـرض املـسلمني يف بعـض خلقد وصف النبي 
 .َّنواحيه، وقدم العالج الناصع القاطع هلذا املرض الوبيل

 :أما املرض؛ فقد ذكر بعض أنواعه اخلطرية، فقال عليه الصالة والسالم
  ، وتـركتم اجلهـاد بايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بـالزرعإذا ت«

 .»ً، سلط اهللا عليكم ذال ال ينزعه عنكم حتى ترجعو إىل دينكم-يف سبيل اهللا-
األربـع، حتتـاج كل فقرة من هذه الفقرات األربعة، أو كل علة من هذه العلل 

  :إىل وقفة، ووقفة طويلة، لكن حسبي اآلن العلة األوىل، وهي
 .»إذا تبايعتم بالعينة«

                                                       
ــزار )٥/٣١٦ (»الــسنن«، والبيهقــي يف )٣٤٦٢(أخرجــه أبــو داود : صــحيح) ١(  »البحــر الزخــار«، والب

 )].١١ (»الصحيحة«[، )٥٨٨٧(



 

 ١٠١٥ وى املنهجية يف الدعوة والدعاة للشيخ األلباينالفتا: الباب الثالث عرش

َّالعينة اليوم قد طمت وعمت البالد اإلسالمية، ومع ذلك يريـدون اجلهـاد َّ !!
 أتعرفون ما هي العينة؟

ُ وهـو أن يبـاع الـيشء وهـو يف -ذات اليشء-مشتقة من عني اليشء، : العينة
ه بثمنني اثنني، ثمن األقـل، وثمـن األكثـر، وهـو أن يـأيت الرجـل إىل تـاجر أرض

ُسيارات مثال، يريد أن حيظى بخمسني ألف ريـال،  وبـسبب التفكـك املوجـود -ً
 نيُاليوم بني أفراد املسلمني الذين ترفع أصـوات بعـض النـاس الـدعاة املتحمـس

ُ يريد أحدهم -شد التفرقوهم مفتتون متفرقون أ!! يأمروهنم باجلهاد يف سبيل اهللا
ًأن يستقرض مخسني ألف ريال، فال جيد من يقرضـه قرضـا حـسنا هللا عـز وجـل،  ً ُ
فامذا يفعل؟ حيتال ومع من حيتال؟ حيتال مـع املحتـال، فيـأيت إىل التـاجر الكبـري، 

مخسني ألف، : أنا أريد أن أشرتي هذه السيارة، كم ثمنها بالتقسيط؟ يقول: فيقول
ً، لكن أنا أريد أبيعك إياها نقدا، بكم تـشرتهيا منـي؟ بـأربعني، أنا اشرتيت: يقول

ً؟؟ فيأخذ األربعني مثال، مقابل ماذا؟ مقابل مخسني ألـف، هـذا ...مخسة وثالثني
 .هو بيع العينة

ًوقد حيتال بعض الناس، فيدخلون وسيطا يف املوضـوع، يـأيت إىل تـاجر كبـري  ُ
ل كثرية، فيطلب منه مخسني ألف ريال ليس عنده السيارة التي يريدها، وعنده أموا

اذهب واشرتي الـسيارة هـذه وأنـا أدفـع لـك ثمنهـا، فيـذهب : قرض هللا، يقول
ُويشرتي السيارة بخمسني ألف ريال، وتـسجل عليـه بخمـسني ألـف، والتـاجر 

 ،، كل هـذا!!ِّالغني يدفع أربعني ألف لتاجر السيارات، ويسجل عليه مخسني ألف
َّاحتياال ألكل ما حر  .م اهللا من الرباً



 

 ١٠١٦ الفتاوى املنهجية يف الدعوة والدعاة للشيخ األلباين: الباب الثالث عرش

ُوهذه العينة ال يزال كثري من العلامء يفتون بجوازها ِ!!  

إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقـر، ورضـيتم «:  يقولخإذن الرسول 
الث األخـرى واضـحة فهـذه العلـل الـث. »، وتركتم اجلهـاد يف سـبيل اهللابالزرع

ُلديكم، فامذا ستكون العاقبة هلؤالء الناس الذين يعرضون عـن تطبيـق األحكـام 
ّالتي منها عدم التكالب عىل الدنيا، وعدم استحالل ما حرم اهللا بـأدنى -الرشعية، 

 إن العقوبة يف الـدنيا قبـل اآلخـرة، حيـث -احليل، ومنها ترك اجلهاد يف سبيل اهللا
 !.»ًال ال ينزعه عنكم حتى ترجعوا إىل دينكمسلط اهللا عليكم ذ«

ًهو الرجوع إىل الدين، وجيـب أن نقـف قلـيال :  الوحيد- العالج-إن الدواء 
-عند هذا العالج النبوي، أال وهو الرجوع إىل الـدين، ونقـول هلـؤالء الـسائلني 

قاله أن نرجع إليه؟ ال شك أنه ما  خ أمر أمرنا رسول اهللا ُّأي: -هدانا اهللا وإياهم
 .]١٩:آل عمران[M L K J I H: تبارك وتعاىل يف القرآن الكريم

اإلسالم اليوم له مفاهيم، وقد عرف هؤالء السائلون هذا : ولكن هنا يأيت سؤال
ًاالختالف املوجود اليوم، ولكنهم ضاقوا ذرعا بسبب جهلهم وقلة صربهم، ضاقوا 

ُالختالف، لكن احلقيقة أنه ال يمكن تأجيل االختالف، وأن نقابل أعـداء ًذرعا هبذا ا

                                                       
، وهو قول اجلمهور، وقول كثري مـن -رمحهم اهللا تعاىل-قد قال بحرمتها األئمة مالك وأبو حنيفة وأمحد ) ١(

 .، والظاهر من ذلك عدم وصول الدليل إليه-رمحه اهللا-السلف، وذهب إىل إباحتها اإلمام الشافعي 
ًوأما من يفتي بجوازها اليوم فتتبعا للرخص من زلل العلامء، والثابت حرمة العينة بـنص الـسنة، وتتبـع  ُ

 .الرخص من زلل العلامء من أرش الرش



 

 ١٠١٧ وى املنهجية يف الدعوة والدعاة للشيخ األلباينالفتا: الباب الثالث عرش

إذا فعلتم كذا وكـذا وكـذا سـلط اهللا :  قد قالخًال يمكن هذا أبدا؛ ألن النبي ! اهللا
وهـو -، وتبني فيام سبق أن الرجوع اىل الـدين -عليكم الذل حتى ترجعوا إىل دينكم

رجـوع، أبمفهـوم الـسلف أم اخللـف؟  هو العالج، فبأي مفهوم يكـون ال-اإلسالم
 أبمفهوم املعتزلة أم املاتريدية؟ أم األشاعرة؟ أم الشيعة؟ أم الرافضة؟

ُهذه حقائق موجودة، ال نستطيع أن نقول كام يقال عن النعامة، أهنا من بالهتها 
وغفلتها أهنا إذا رأت الصياد أدخلت رأسها يف الرمال، تزعم أهنا ما دامـت هـي ال 

 . واهللا أعلم بحقيقة هذا احليوان،وهذا مثل!! د فالصياد ال يراهاترى الصيا
إذا تبـايعتم «فال يصح لنا أن نتغافـل عـن هـذا الواقـع املـؤمل، واقـع مـريض 

  إىل آخر احلديث؟»..بالعينة
 فإن هذا معناه أن األمة املسلمة اآلن مريضة، فام هو العالج إذن؟

 ندندن حوله ونحيا ونموت عـىل هـذه إنه الرجوع إىل الدين باملفهوم الذي نحن
 .كتاب اهللا، وسنة نبيه، عىل منهج السلف الصالح: ًالدعوة، وال نرىض هبا بديال

ُتركت فيكم أمرين لن تضلوا مـا إن «: قال عليه الصالة والسالم: ًأخريا أقول
 .» احلوضَّ، وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا عيل كتاب اهللا:متسكتم هبام

 .فلعل يف هذا ذكرى هلؤالء السائلني، هدانا اهللا وإياهم سواء السبيل
                                                       

احلــاكم ، و)٢/٨٩٩) (روايــة الليثــي (»املوطــأ«، ومالــك يف )٤/٢٤٥(الــدارقطني  أخرجــه: حــسن )١(
 )].١٨٦ (»املشكاة«[، )١/١٧٢(
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أقيموا دولة اإلسالم (: يف ضوء ما ذكرتم، هناك مجلة يقولون فيها :السؤال الثالث
ً، كيف ترون توجيه هذه الكلمـة خـصوصا )يف قلوبكم، تقم لكم يف أرضكم

 ًوأن كثريا من العاملني يف الدعوة يرون العمل السيايس يف هذه األيام؟
، -ٍأرجـو أال تكـون رميـة مـن غـري رام-من العجيب أن هذه الكلمة : اجلواب

خرجــت مــن بعــض الــدعاة الــذين يتمــسكون بمــنهجهم، هــؤالء الــدعاة 
 .السياسيون

 الكلمة كلمة حـق،  هذه-رمحهام اهللا-هذه الكلمة إما حلسن البنا أو اهلضيبي 
ولكن املتابع هلذين الرجلني جيدمها قد أعرضـا عنهـا، ومل يعمـال هبـا، وهـي مـن 

ًاحلكمة بمكـان عـال جـدا ُأقيمـوا دولـة اإلسـالم يف قلـوبكم، تقـم لكـم يف (!! ٍ
، هذه هي خالصة املحارضات التي نلقيها نحن، أن نتعلم العلم النافع، )أرضكم

 .ٍئذ يأيت النرص من اهللا تبارك وتعاىلوأن نعمل بالعمل الصالح، وحين
                                                       

، ذلك ألن هـؤالء »ٍأرجو أن ال تكون رمية من غري رام«: انظر إىل هذا التعبري السديد من الشيخ إذ يقول) ١(
ًالدعاة وإن أطلقوها مل يتمسكوا هبا حق التمسك، وهذا ظاهر جدا من نبذ العلم الرشعي من جهـة وراء 

مـذهب الـسلف أسـلم، ومـذهب اخللـف أعلـم «: قولة اخللفينيظهورهم، ومن جهة أخرى القول بم
، ومن جهة ثالثة األخذ بقاعدة التعاون، وقد علمت ما فيها من املخالفة، ومن جهة رابعـة تـرك »وأحكم

العلم النافع، إىل ما يسمى باحلركة، وتقديم كتب الدعوة املبنية عـىل آراء الرجـال وجتـارهبم، عـىل كتـب 
 .ريها من املخالفات املعروفة املشهورةالرشع والسنة، إىل غ

ُوهذه القاعدة أو املقولة لو طبقت عىل حقيقتها الـرشعية مل يكـن ملثـل هـذه املخالفـات املـذكورة وجـود، 
فالسلفيون أحق هبذه املقولة من غريهم، ألهنم هم الذين أخذوا عىل عاتقهم إقامة الدين يف نفوسهم باتبـاع 

 . الصالح، وهم الذين دعوا اىل العلم النافع الذي يؤيده العمل الصالحالكتاب والسنة عىل فهم السلف
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هذه الكلمة خالصة كل اآليـات واألحاديـث التـي تـأمر بـالعلم وبالعمـل 
وقد مىض عليهم أكثر من نـصف قـرن مـن -الصالح، لكن الذين يشتغلون اليوم 

ً ال يزالون يف مكاهنم يتحركون، وال يقدمون شيئا، وال يتقدمون، ملاذا؟-الزمان ِّ 
 .)أقيموا دولة اإلسالم يف قلوبكم(: ا هذه الكلمةألهنم مل يطبقو

 قبل كل يشء، ما الذي يفهم من هذه الكلمة؟
° ±  :أي العقيدة الصحيحة أقيموها يف قلوبكم، ثـم مـن متـام العقيـدة

Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²]التوبة[. 
 وال ينـرصفوا عنهـا ،ً الكلمة تدعو املسلمني مجيعا إىل أن يعملوا هباًفإذا؛ هذه
، ألين أعتقد أن العمـل الـسيايس لـيس هـذا أوانـه »العمل السيايس«بام يسمونه بـ

العلم، فـالعلم بـدون عمـل ال :  لكن قبل كل هذا-وهو البد منه بال شك-اآلن 
 .ًكليهام معاُيفيد، والعمل بدون علم ال يفيد، فال بد من األمرين 

ال هنـضة :  أنـا أقـول-وال أزال أكررهـا-ولذلك ففي بعض كلاميت القديمـة 
 . التصفية والرتبية:للمسلمني إال بتحقيق أساسني اثنني

وقد يظن بعض الناس أن التصفية ال قيمة هلا، وقد عرفتم مما سـبق أهنـا هـي 
 .أصل اإلسالم
سواء مـن عقائـد، أو مـا هي تصفية اإلسالم من كل ما دخل فيه، : فالتصفية

دخل يف التفسري من اإلرسائيليـات واألحاديـث املوضـوعات البـاطالت، أو مـا 



 

دخل يف كتب الفقه من اآلراء املخالفة للكتـاب والـسنة، أو مـا دخـل يف سـلوك 
حتى لقد . »التصوف«ُاملسلمني اليوم من مثل الغلو يف الزهد يف الدنيا، ما يسمى بـ

إىل !!  أن ال يشء إال هـذا الكـون:اهللا عز وجل باعتقـادوصل هبم األمر اىل جحد 
آخر ما هنالك من أمور دخلت يف اإلسالم وهي حمسوبة أهنا من اإلسـالم، فالبـد 
إذن من إجراء هذه التصفية، ولـو أن عـرشات بـل مئـات العلـامء مـن املـسلمني 

اس  عىل هذا األس-ولو لسنني طويلة-املوزعني يف أرض اإلسالم، بذلوا جهدهم 
لعاد املسلمون إىل ما كان عليه الـسلف الـصالح، مـن الفهـم الـصحيح للكتـاب 

 .»الرتبية«ًوالسنة مقرونا بالعمل، وهذا الذي أعني بـ
إن اجلهـاد مـن !! وقد يتوهم بعـض النـاس أن الرتبيـة ال شـأن هلـا باجلهـاد

األحكام الرشعية، وجيب العمل باجلهـاد، لكـن اجلهـاد حيتـاج إىل إعـداد، وأول 
إعداد للجهاد ينبغـي أن يتحقـق يف املـسلمني هـو العقيـدة الـصحيحة، والعمـل 

 .ًالصالح، واإلعداد بقدر االستطاعة، وال يكلف اهللا نفسا إال وسعها
                                                       

إىل أن اجلهاد الذي يتكلم عنه الشيخ هنـا هـو جهـاد املـرشكني والكفـار، ومـن يلـزم : البد من التنبيه هنا) ١(
البدعي جهادهم من أعداء الدين، ال سيام املعتدين عىل بالد املسلمني يريدون البطش هبم، وليس هو اجلهاد 

ِّاخلارجي الذي يرو ج له اليوم أصحاب فتنة التكفري من قتال أوليـاء األمـور، واخلـروج علـيهم، فـإن هـذا ُ
أهـل -ُ وخمالف العتقاد أهل السنة واجلامعة، فإن من أهم ما يعتقـده الـسلفيون ،خمالف للسلفية الصحيحة

شط واملكره، وشدة حرمة اخلروج علـيهم وجوب طاعة أولياء األمور يف املعروف، يف املن: -السنة واجلامعة
ّبالسيف أو بالعصا، أو بالدسيسة، وقد رصح الشيخ يف مواضع كثـرية إىل أنـه ال جيـوز اخلـروج عـىل أئمـة 
املسلمني ورؤسائهم، بل طاعتهم يف املعروف واجبة، والدعاء هلم بالصالح من هدي السلف الصالح، وقد 

، وهـي مطبوعـة »فتنة التكفـري«اخلروج، وانظر إن شئت حمارضته يف أكثر من الرد عىل دعاة التكفري ودعاة 
 . البن أيب عاصم ضمن أبواب اإلمارة»السنة«بتحقيقني، وانظر ما علقه عىل كتاب 

= 
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إذا اهتدى مسلم لطريق اخلري فالبد من شيخ يأخـذ عنـه : يقولون :السؤال الرابع
 ؟]الفرقان[W V U T S: الطريق ألن اهللا تعاىل يقول

* + , - : ًز وجل يقول أيـضاواهللا ع V U Tصدق اهللا  :اجلواب

 .]النحل[. / 0 1
ً قال يف قصة ذلك الرجل الذي كان غازيا مع مجاعة مـن أصـحاب خوالنبي 

ُ فأصبح ذات صباح حمتلام قد وجب عليـه الغـسل، ، فأصيب بجراحاتخالنبي  ً
  البــد لــك :  أجيــدون لــه رخــصة يف أن ال يغتــسل، فقــالوا لــه:ن حولــهَفــسأل مــ

  من الغـسل، فاغتـسل، فـامت بـسبب اجلراحـات التـي كانـت يف بدنـه، فلـام بلـغ 
 قتلوه قاتلهم اهللا، أال سألوا حيـث جهلـوا فـإنام شـفاء«: ، قالخ اهللا َخربه رسول
 .»العي السؤال

ًال شك أن اآليتني املذكورتني آنفا وهذا احلديث جيعل العـامل اإلسـالمي مـن 
 :حيث العلم واجلهل عىل قسمني

 .هم أهل العلم: -وهو األقل-ٌقسم 
 .وهم الذين ال يعلمون: -وهو األكثر-والقسم اآلخر 

                                                       
 قديمة يرى فيها أن خروج املسلمني إىل اجلهـاد إىل أفغانـستان ال بـد أن يكـون -رمحه اهللا-بل له فتوى =

 .ةحتت موافقة احلكومات اإلسالمي
 جيوز للمسلم اخلروج للجهاد يف أفغانـستان له: -رمحه اهللا-سئل الشيخ ) ٤٥ص (»فتاوى املدينة«ففي 

ًباب اجلهـاد مفتـوح، لكـن اجلهـاد إذا مل يكـن مـنظام (: -رمحه اهللا-بدون إذن الوايل أو احلاكم؟ فأجاب 
 .)اجلهاد يف فلسطنيًوباتفاق احلكومات اإلسالمية ستكون عاقبته وبيلة جدا، وسيصبح شأنه شأن 

 )].٣٣٦ (»صحيح أبو داود«). [١/٣٣٠(، وأمحد )٥٧٢(، وابن ماجه )٣٢٦(أخرجه أبو داود : حسن) ١(
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 .]النحل[* + , - . / 0 1: م يف اآلية السابقةكام سمعت
ًفأوجب عىل كل من القسمني واجبا، أوجب عىل مـن ال يعلمـون أن يـسألوا  ٍ

مـن «: خأهل الذكر، وأوجب عىل هؤالء أن جييبوا السائل، كام صح عن النبـي 
ٍ فكتمه أجلم يوم القيامة بلجام من نارُسئل عن علم، ُ«. 

ٍفال بد ملن مل يكن عاملا أن يكون طالب علم أو عىل األقل أن يسأل أهل العلم،  ً
ًكن عاملا أو متعلام أو مـستمعا وال تكـ(:  أنه قالاكام جاء يف األثر عن معاذ  ن ًً

 ).الرابع فتهلك
ًإذا كنت ال تستمع للعلم وال تسأل عنه، فحينئـذ سـتعيش جـاهال ولـن : أي ٍ

 .تعرف كيف تعبد اهللا تبارك وتعاىل، فسؤال أهل العلم مسألة ال خالف فيها
ِّوصل إىل اهللا تبارك وتعـاىل هـو فقد عرفتم أن الطريق امل: أما اختاذ شيخ طريق

، والعلامء هم األدالء عـىل خهذا الرصاط املستقيم الذي تركنا عليه نبينا الكريم 
ًهذا الطريق، فهم الذين جيب أن يسألوا، وال جيوز للمسلم أن يتخذ شيخا خيـصه  ُ

نه يقع بذلك يف خطأ فـاحش، فكـام إباتباعه وبالتعلم منه دون العلامء اآلخرين، ف
ًب علينا أن نوحد اهللا عز وجل يف عبادته، جيب علينا أيضا أن نفرد النبي جي  يف خِّ

ًاتباعه، فال جيوز أن نتخذ متبوعا فردا من بني العلامء مهام عال العامل منهم  وسام يف ،ً
، وهـذا مـن معـاين قـول خالعلم والفضل، فهذه املنزلة ليست إال لرسـول اهللا 

                                                       
صـحيح الرتغيـب «[، )٢/٢٦٣(، وأمحـد )٢٦٤(، وابـن ماجـه )٣٦٥٨(أخرجـه أبـو داود : صحيح) ١(

 )].١٢٠ (»والرتهيب
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ً اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، فهو متبوعـه مـن أشهد أن ال إله إال: ِّاملتشهد
ِّبني البرش، فاختاذ املسلم شيخا واحدا أو معلام واحدا يعل ُ ً ً مه، دون أن يـستفيد مـن ًً

ٌاملشايخ اآلخرين والعلامء اآلخرين علام، هذا فيه إخـالل يف اتبـاع الرسـول عليـه  ً
لوننا عىل ما كـان عليـه رسـولنا ُالسالم، ألن كل العلامء ينبغي أن يتخذوا أدالء يد

 .صلوات اهللا وسالمه عليه
والعامل الواحد مهام أويت من العلم فاألمر فيه ويف حق كل عامل كام قال اهللا عـز 

 .]اإلرساء[Ï Î Í Ì Ë Ê É: وجل
 .ًأنه جيب عىل كل مسلم أن يتخذ شيخا: فهذه خرافة صوفية قديمة

                                                       
زمة طالب العلم لبعض العلامء، واختصاص بعض ال تزال كتب الرتاجم تذكر لنا عبارات مقتضاها مال) ١(

ُة، والتخرج هبم وعليهم، وال تعارض ألبتة بني ما ذكر يف كتاب الـرتاجم وبـني مـا ذكـره بالعلامء بالصح
ًالشيخ هنا، فقد صحب ابن جريج عطاء، وصحب شعبة قتادة، وصحب مجاعة من السلف ابن مسعود، 

ص بـصحبته، وصـحب ابـن كثـري ابـن ُم ابن تيمية، وخـ صحب ابن القيم شيخ اإلسال،ومن املتأخرين
ني وأهـل األهـواء والبـدع، مـن التـزام املريـد يقُرُّالقيم، ونحوها، وإنام أراد الشيخ املنع مما انترش بني الط

ًبشيخ واحد حيرض إليه ويسمع منه، وال خيالفه إىل غريه أبدا، وال يطلب العلم عىل أحد سواه، فيقـع فـيام 
خ من الزلل واخلطأ، وال يرتبى إال عىل التقليد األعمى والتعصب املقيت، وال يـرى العلـوم وقع فيه الشي

 .إال بعني شيخه، وال يفهمها إال بفهمه، وهذا فيه من اآلفات العظيمة ما فيه
وأما االلتزام بصحبة شيخ من الشيوخ الذين حسنت طـريقتهم، وصـفا اعتقـادهم، ورسـخوا يف العلـم 

ً فال بأس به أبدا إذا مل يكن صارفا للطالب عـن األخـذ عـن ،ذ عنه يف العلم، والسمتللتعلم منه واألخ ً
غريه من العلامء، بل جيب عىل الطالب أن يسمع من شيخه ومن غريه، وأن يطلب العلم من أفواه املشايخ 

ِّمجيعا، فإن طلب العلم عىل من تيرس له من املشايخ، واختص أحد هؤالء املـشايخ بالـصحبة  ُ ُ لفـضل رآه ً
 .عليه فال بأس به إن شاء اهللا تعاىل
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ًجيب عىل كـل مـسلم أن يكـون عاملـا أو مـتعلام أو مـستمعا وإال : حن نقولن ًً  
ًكان هالكا، أما أن يتخذ شيخا وحيدا فريدا، فهذا من عمل الـشياطني، نـسأل اهللا  ً ً ً

 وعـىل مـا كـان عليـه سـلفنا ،ًتبارك وتعاىل أن يوفقنا مجيعا التباع الكتاب والسنة
ي عىل رأس كل طريق منها شيطان يـدعو الصالح، وأن يبعدنا عن تتبع الطرق الت

 .الناس إليه
 .واحلمد هللا رب العاملني

يوجد بني بعـض الـسلفيني مـن يتـسم بالغلظـة وعـدم ! ناَشيخ: السؤال اخلامس
هل ترون أن هذه السمة هـي سـمة الكثـرة مـن أبنـاء هـذه الطائفـة ! الرشد

؟ وما هـي  أو الغرباء، أم هي سمة لبعض األشخاص-إن شاء اهللا-املنصورة 
 نصيحتكم حول هذا األمر؟

َ أنا أعتقد أن هلـذه التهمـة أصـال، لكـن ال يبـال!واهللا يا أخي :اجلواب َ ُ غ فيهـا، ال ً
ًنستطيع أن نربيء أنفسنا من هذا العيب، لكن أيضا أعتقد جازما أن خـصوم  ً َ

بعـضها مـن طبيعـة اجلامعـة، : الدعوة يبالغون يف تقديرها، ولـذلك أسـباب
 .يعة خصومهاوبعضها من طب
إن كان هناك مجاعة يأمرون باملعروف وينهون عن املنكـر مـن : طبيعة اجلامعة

ُاملسلمني عامة، فهي هذه الطائفة، ولذلك فإهنم حني يلحون عـىل بعـض األمـور 
ُباألمر باملعروف والنهي عن املنكر يصبح هذا بالنسبة لآلخرين املتساهلني بالقيام 

 ..فيه.. رف، فيههبذا الواجب فيه شدة، فيه تط



 

 ١٠٢٥ وى املنهجية يف الدعوة والدعاة للشيخ األلباينالفتا: الباب الثالث عرش

ِّواآلن هــذا اإلعــالم العــاملي الكــافر الظــامل يــسمي هــؤالء املتطــرفني  ُ
، ألهنم صاروا متميزين عن اآلخرين بأهنم حريصون كل احلـرص »األصوليني«بـ

ًعىل الرجوع بدينهم وبإسالمهم إىل أن جيعلوه حكـام يمـيش عـىل وجـه األرض، 
 .ل العقيدة، أو الطائفة املنصورةفهذا ما يتعلق بواقع هؤالء الغرباء، أو أه

                                                       
 مثار دعاوى سوء من جهة أعداء اإلسـالم، بـل ومـن جهـة :هذه املسألة من أهم املسائل ألهنا من جهة) ١(

بعض املخالفني من اجلامعات املنترشة، ومن جهة أخـرى ألن هنـاك خلـل عنـد بعـض مـن ينتـسب إىل 
 .ن يف األمر باملعروف والنهي عن املنكرالسلفية يف تطبيق الفقه األمثل املسنو

واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ال يعني عىل اإلطالق الشدة والرتهيب والغلبة بالـصوت أو بـالقوة، 
بل هو يف حقيقته يعتمد عىل احلكمة واملوعظة احلسنة والدعوة باملعروف واإلحـسان، كـام قـال تعـاىل يف 

 .]١٢٥:النحل[~ � ¡ ¢ £z y x w v } | { : حمكم التنزيل
ابـن : أي-كـان أصـحاب عبـد اهللا :  أمحد عن األمر باملعروف والنهي عن املنكـر فقـال اإلماموقد سئل
ً يقولون مهال رمحكم اهللا، مهال-مسعود ً. 

 .بسند صحيح) ٣٥(أخرجه اخلالل 
 :وقد تقع الغلظة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر لسببني

 .ائد، والغرية البالغة عىل حرمات اهللا احلرص الز:أحدمها
 . اجلهل باهلدي املسنون يف األمر والنهي:ثانيهام

واألصل يف األمر والنهي أن يكون وفق ما أمر به القرآن ووردت بـه الـسنة وعمـل بـه الـسلف، وللـشيخ 
ًريا إىل أننـا ُوال بد من لفـت النظـر أخـ(: نصيحة غالية للدعاة يف هذا الباب، أودعها بعض تسجيالته، قال

ًملا ذكرناه آنفا مـن -ًحينام ندعوا املسلمني مجيعا إىل التمسك بالكتاب والسنة، وعىل منهج السلف الصالح، 
البيانات واألدلة الصحيحة، فنحن ال نكون متباعدين عنهم من أصـل اإليـامن بالكتـاب والـسنة، ولكننـا 

ىض يف عقائدهم التـي انحرفـوا فيهـا عـن الكتـاب ُنحسن دعوهتم إىل الكتاب والسنة، ألننا نعتقد أهنم مر
والسنة، فندعوهم كام هو واجب الدعوة، وهي قاعدة أساسية يف كل مـن يريـد أن يـدعو إىل اإلسـالم، أال 

 .]١٢٥:النحل[z y x w v } | { ~ � ¡ ¢ £: وهو قوله تبارك وتعاىل
 الـصالح، لـيس فقـط يف كثـري مـن فيجب أال نتهاون مع هؤالء الناس الذين انحرفوا عن مـنهج الـسلف

ًاألحكام، بل ويف كثري من العقائد، كام ذكرنا مثال آنفا فيام يتعلق بالصفات، ويف عذاب القرب، ونحو ذلك ً. 
ألن هيدي اهللا «: فنحن ندعوهم بالتي هي أحسن، وال نباينهم، وال نفارقهم، لقوله عليه الصالة والسالم

ُعىل يديك رجال أحب إيل من محر  ُ  ..).»النعمً



 

 ١٠٢٦ الفتاوى املنهجية يف الدعوة والدعاة للشيخ األلباين: الباب الثالث عرش

ًوهناك يشء آخر قد يكون عيبا فـيهم أو يف بعـضهم، وهـذا ال خيلـو منـه أي  ٌ
ُطائفة وأي مجاعة، فإنه قد يصدر منهم أحيانا بعض الشدة، لكن هذه يبـالغ فيهـا،  ً
وتعمم عىل كل من ينتسب إىل هذا املنهج الصحيح، فتخـرج املـسألة حينئـذ مـن 

 : اخليال هلذين السببنياحلقيقة إىل
يتعلق بحقيقة هؤالء الذين يقومون بواجب ال يقوم به اآلخـرون إال مـا  :أحدمها

 .َّقل وندر
يتعلق بخصومهم الذين ال يرضون هذا املنهج الذي هـم يـسريون فيـه،  :واآلخر

ًخاصة حينام يعاجلون أمورا هم يسموهنا بثانوية، هذا إذا أالنـوا التعبـري، وإال  ًُ
ً يسموهنا قشورا، أو سبب التفريق، وإىل آخر ما هنالك من تعابري ملؤها فإهنم
 .ًهذا ما أراه جوابا عىل سؤالك. الظلم

 ما هي أصول الدعوة السلفية ومقاصدها؟ :السؤال السادس
هذا سؤال هام بطبيعة احلال، فنجيب بقدر ما يـساعد املكـان والزمـان،  :اجلواب

 :  عىل ثالث دعائم-كام يعلم اجلميع-ة أصول الدعوة السلفية قائم: نقول
 .القرآن الكريم :الدعامة األوىل
السنة، والسنة الصحيحة، ويركز السلفيون يف كل بالد الدنيا عـىل  :الدعامة الثانية

السنة الصحيحة، ألن السنة بإمجاع أهل العلم قد دخل فيهـا مـا : هذه الناحية
 خـالف فيـه، ولـذلك فمـن ليس منها منذ أكثر من عرشة قرون، هذا أمـر ال

ًاملتفق عليه أيضا أنه البد من تصفية الـسنة ممـا دخـل فيهـا، ممـا لـيس منهـا، 
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 ال ينبغـي أن يؤخـذ -السنة-ولذلك فالسلفيون يتبنون أن هذا األصل الثاين 
عىل واقعه؛ ألن فيه الضعيف واملوضوع، مما ال جيوز األخذ بـه، حتـى وال يف 

ً الثاين، وهذا متفق عليه تقريبا بـني املـسلمني فضائل األعامل، هذا هو األصل
ًسلفا وخلفا ً. 
 وهو ما تتميز به الدعوة السلفية عىل كل الدعوات القائمة اليوم :أما األصل الثالث

أن : عىل وجه األرض، فالدعوة السلفية تتميز هبذه الدعامـة الثالثـة، أال وهـي
صالح من التابعني وأتبـاعهم، ُالقرآن والسنة جيب أن يفهام عىل منهج السلف ال

القرون الثالثة املشهود هلم باخلريية بنصوص األحاديث الكثرية املعروفـة، : أي
وهذا مما تكلمنا عليه يف مناسبات شتى، وأتينا باألدلة الكافية التي جتعلنا نقطع 
بأن كل من يريد أن يفهم اإلسالم مـن الكتـاب والـسنة بـدون هـذه الدعامـة 

الفـرق اإلسـالمية التـي :  بإسالم جديد، وأكرب دليل عـىل ذلـكالثالثة فسيأيت
هو عدم التزامهم هبـذا املـنهج الـذي هـو : تزداد يف كل يوم، والسبب يف ذلك

ً، فنجـد اآلن مـثال يف العـامل اإلسـالمي )كتاب وسنة وفهم السلف الـصالح(
طلعت علينا من مرص، ثم بثت أفكارها وسـمومها يف ! طائفة نبغت من جديد

َّري من العامل اإلسالمي، يدعون أهنم عىل الكتاب والسنة، وما أشبه دعـواهم كث ٍ
                                                       

 وهي تصفية السنة من الدخيل الزائف والضعيف واملنكر »التصيفة«: ًوهو ما يعرب عنه الشيخ كثريا باسم) ١(
واملوضوع، وإثبات الصحيح واألخذ به والعمل بمقتضاه، وهذا يستتبع بالـرضورة تـصفية العلـوم مـن 

 عىل آراء عقلية حمضة ال يشهد هلـا دليـل األقوال الشاذة واملرجوحة التي تعتمد عىل أدلة واهية، أو تعتمد
 .من نص معمول به من كتاب أو سنة صحيحة
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َّبدعوى اخلوارج متاما ألهنم كانوا أيضا يدعون التمسك بالكتاب والسنة، لكن  ً ً
ًهؤالء وهؤالء يفرسون الكتاب والسنة عىل أهوائهم، وال يلتفتـون إطالقـا إىل  َِّ ُ

 .ًفهم السلف الصالح، خصوصا الصحابة
ًوأنا لقيت من هؤالء أفرادا كثريين، ويف سفريت القريبة يف األردن للمرة الثانيـة 
ًجادلت رئيسا من رؤوسهم، الذي يرصح بأنه ال يعتد بتفسري اآلية ولـو جـاء عـن 
عرشات من الصحابة، فهو ال يقبل هذا التفسري إذا كان هـو ال يـراه، وهـذا الـذي 

وهـذا هـو نفـس !! ية بدون حلن أو خطأ فيهـايقول هذا القول ال يستطيع أن يقرأ آ
ًسبب انحراف اخلوارج القدامى الذين كانوا عربا أقحاحا، فامذا نقول عن اخلوارج  ً
ًاملحدثني اليوم الذين هم إن مل يكونوا أعاجم فعال، فهم عرب استعجموا، وليـسوا 

ِّهذا هو واقعهم، فهؤالء يرصحون بأهنم ال يقبلون ت!! ًعجام استعربوا َ فسري الـنص ُ
ًهكذا يقول قائلهم متوهيا وتضليال!! ًإطالقا إال إذا أمجع عليه السلف ً. 

: ٍوهل تعتقد إمكان إمجاع السلف عىل تفسري لنص من القرآن؟ قال: فقلت له
! ًإذا أنت تريد أن تتمـسك باملـستحيل، أم أنـت تتـسرت؟: قلت. ال، هذا مستحيل
 .فخنس وسكت

                                                       
ممن يفرسون نصوص الكتاب والسنة بأهوائهم، - بالتحذير من هؤالء وأمثاهلم خ النبي َِينُوقد ع) ١(

 h g i:  حينام قرأ قول اهللا تعاىل-ويتبعون ما تشابه منه كام فعلت اخلوارج وكثري من أهل األهواء

w v u t s r q p o n m l k j £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x 
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إذا رأيتم الـذين جيـادلون فيـه فهـم الـذين عنـى اهللا تعـاىل، ! يا عائشة«: لثم قال ألم املؤمنني عائشة 
 )].٤/٢٠٣٥(، ومسلم )٣/١١٠(البخاري  [»فاحذروهم
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ًها قديام وحديثا هـو عـدم التمـسك هبـذه أن سبب ضالل الفرق كل: الشاهد ً
 .أن نفهم الكتاب والسنة عىل منهج السلف الصالح: الدعامة الثالثة

فاملعتزلة، واملرجئة، والقدرية، واألشعرية، واملاتريدية، وما يف هذه الطوائـف 
 سببها أهنم مل يتمسكوا بام كان عليه السلف الـصالح، لـذلك :كلها من انحرافات

 : املحققونقال العلامء
 ).وكل خري يف اتباع من سلف، وكل رش يف ابتداع من خلف(

 .ًهذا ليس شعرا، هذا كالم مأخوذ من الكتاب والسنة
 .]١١٥:النساء[< ? @ J I H G F E D C B A: قال تعاىل
 ؟J I H G: ملاذا قال

E D C B A @ ?  P O N M L K <: مل يقل ربنا عز وجـل

S R Qبل قال أيضا ،ً :J I H G ٌ؛ وذلك حتى ال يركب أحـد
بـل !! أنا فهمت القرآن هكـذا، وفهمـت الـسنة هكـذا: رأسه، وال يقول أحدهم

 .جيب أن تفهم القرآن والسنة عىل طريقة السلف املؤمنني األولني السابقني
ن أحاديث الرسـول عليـه الـصالة َّولقد أيد هذا النص من القرآن نصوص م

مـن : ، قـالوا»كلها يف النار إال واحـدة«: خرق حيث قال ِوالسالم، كحديث الف
 هي يا رسول اهللا؟

 .»اجلامعة«: يف رواية
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 .»أصحايبَوما أنا عليه «: ويف أخرى
هنا التي تكون عىل ما كانـت عليـه اجلامعـة، مجاعـة ملاذا وصف الفرقة الناجية بأ

 .الرسول عليه السالم؟ لكي يسد الطريق عىل املؤولني وعىل املتالعبني بالنصوص
 .]القيامة[- . / 0 ( * + ,: ًمثال قوله تعاىل

ؤمنني يـوم هذا نص رصيح يف القرآن بأن اهللا عز وجل يمـتن عـىل عبـاده املـ
 :القيامة فريون وجهه الكريم كام قال الفقيه الشاعر السلفي

  يـــراه املؤمنـــون بغـــري كيـــف

 

ــــــال ــــــشبيه ورضب للمث   وت

 

!! ال، ال يمكن للعبـد أن يـرى ربـه ال يف الـدنيا وال يف اآلخـرة: قال املعتزلة
 !طيب أين تذهبون باآلية؟

 !.ا، ناظرةوجوه يومئذ نارضة إىل نعيم رهب: اآلية معناها: قالوا
 - .: طيب، من أين جئت بتأويل إىل نعيم رهبـا، وربنـا عـز وجـل يقـول

 !! هذا جماز حذف من هنا: قالوا
ًولقد أنكر ابن تيمية املجاز يف القرآن ألنه مـن أعظـم وأقـوى املعـاول هـدما 

 .للعقيدة اإلسالمية
امـة، ُفهذا النص يثبت هللا عز وجل نعمـة منـه عـىل عبـاده أن يـروه يـوم القي

 !!ال يمكن: وهؤالء يقولون
 .]الشورى[1 2 3 4 5 6 7 8 : كذلك قوله تعاىل
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ًال، ليس سميعا بصريا: قالوا ً . 
 . سميع بصري شبهناه بأنفسنا: ألننا إذا قلنا: َم؟ قالواـِل

 !!يعني عليم: ًإذا ما معنى سميع بصري؟ قالوا
 !!ساويان عندهم عليمُ لكنهام ت»بصري« ،»سميع«: ربيتانمع أن اللفظتني ع

عليم، يعني مبالغة يف الوصـف، هـل جيـوز : وهل جيوز أن نقول عن اإلنسان
 . نعم: فالن عليم؟ قالوا: أن نقول

وهكـذا فـإهنم ! ؟ًإذا ال نقول اهللا عليم، ألن هذا صار يف تشبيه هللا بعبـد اهللا
ً وصل هبم األمر إىل أن أنكروا وجود اهللا سواء َّعطلوا صفات اهللا عز وجل،  حتى

 .اعرتفوا بذلك أم مل يعرتفوا فإن ذلك يلزمهم
 :ورحم اهللا ابن القيم حني يقول

ـــــــد صـــــــنام   ًاملجـــــــسم يعب

 

ً يعبـد عـدما-يعني املؤول-ِّواملعطل 
  

 

الذين مل يلتزموا منهج الـسلف الـصالح يف فهـم -لة ِّولذلك فإن هؤالء املؤو
فهـل جتـدون يف !! اهللا ال فـوق: ً يقولون مثال-أحاديث الصفاتآيات الصفات و

: إنام إننا نجد يف القرآن أن اهللا عز وجـل يـصف عبـاده!! القرآن الكريم ال فوق؟
 .]النحل[¤ ¥ ¦ §

                                                       
 .]هود[Q P O N M L: من ذلك أنه اهللا تعاىل وصف نبيه إبراهيم يف حمكم التنزيل فقال) ١(

 .]التغابن[µ ¶ ¸ ¹: ووصف ربنا تبارك وتعاىل نفسه يف مواطن كثرية باحللم، وقال
ًومل يقتض ذلك تشبيها كام ترى، فحلم إبراهيم ليس كحلم اهللا تعاىل، كام أن م ُا وصـف بـه اهللا تعـاىل ممـا ِ

 .ُأطلق عىل البرش ال يقتيض التشابه أو التشبيه الختالف الكيف



 

 ١٠٣٢ الفتاوى املنهجية يف الدعوة والدعاة للشيخ األلباين: الباب الثالث عرش

 !! ال فوق: ومع ذلك هم يقولون
 µ ¶، و]طـه[Z Y ] \ [: نجد يف القرآن قولـه تعـاىل

 .إىل آخر ذلك. ]١٠:فاطر[¸ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿، و]٤:املعارج[
!! ًإذا يمني؟ ال يمـني، ال يـسار! ال حتت! حتت؟! اهللا ال فوق: لكنهم يقولون

!! ذا بقـي مـن وجـود اهللا؟مـا!! ال خارجه!! ال داخل العامل!! ال خلف!! ال أمام
 .العدم!! ماذا بقي؟

َّهذا هو العلم الذي تورط فيه كل علامء الكالم بدون استثناء إال من كان عـىل 
 .منهج السلف الصالح

ًكل علامء الكالم، ال أستثني، ال أشاعرة، وال ماتريدية، إال أفرادا منهم آمنـوا 
 :لربملاينبام كان عليه السلف الصالح كام قال صاحب تفصيل ا

ـــرش ـــوق الع ـــرش ف   ورب الع

 

  لكن بال وصف التمكن واتـصال

 

يعني ليس كمثله يشء، اهللا وصـف نفـسه بأنـه عـىل العـرش اسـتوى، ورب 
 .العرش فوق العرش، لكن بال وصف التمكن واتصال

 نحن اآلن نـزعم بأننـا نريـد أن -بصورة خاصة- !انظروا يا إخواننا الشباب
 نوقفه جبهة أمام اإلحلاد، أمام الشيوعية ونحوهـا نحقق املجتمع اإلسالمي، وأن

 عـىل خمن األحزاب، فبم نقف أمامهم؟ أبعلم كتاب اهللا وحـديث رسـول اهللا 
 منهج السلف الصالح أم بعلم الكالم؟



 

 ١٠٣٣ وى املنهجية يف الدعوة والدعاة للشيخ األلباينالفتا: الباب الثالث عرش

 ال تـشعرون أن -!ّولعل هذا من اخلري لبعـضهم-إنكم ال تشعرون يف الواقع 
ألن امللحد الـشيوعي !! جة عليكملو أنكم درستم علم الكالم ألقام املبطلون احل

ُال يوجد يف هذا الكون إله، ما تستطيع أنت أن تقـيم احلجـة : ونحوه ملا يقول لك
ال فوق، ال حتت، : أرين رب العاملني، فهل ستقول له: سيقول لك الشيوعي! عليه

ال يمني، ال يسار، ال أمام، ال خلف، ال داخل العامل، وال خارجه؟ هل هذا كـالم 
 .ال: اجلواب!  فيه احلجة عىل امللحد؟ُتقيم

1 2 3 4 5 : لكن إذا أنت تلوت آيات اهللا عـز وجـل، كقولـه تعـاىل

 .]الشورى[6 7 8
ُنحن ال نريد أن تقنعه، لكن حسبنا أن تقيم احلجة عليـه، وهللا احلجـة البالغـة 

الـذي يوجـد يف كتـب املاتريديـة هـذا الكـالم : عىل النـاس، فإنـك إذا قلـت لـه
 فإنك لـن تـستطيع أن تـدعو إىل إسـالمك، -ًإال قليال منهم كام قلنا-واألشاعرة 

 أنه مل يقرأ علم الكالم، وهذه -أو لبعضكم-إن من اخلري لكم : لكن أنا أقول لكم
حقيقة، ومن مل يعرف ومل يسمع هذا الكالم يستغرب أن يوجـد يف املـسلمني مـن 

 ! عقيدة؟يعتقد هذه ال
، اقـرؤوا بعـض الرسـائل »إحياء علـوم الـدين«اقرؤوا كتب الغزايل، اقرؤوا 

، وستجدون فيهـا اجلحـود الـذي »العقائد«اجلديدة املطبوعة املنشورة اليوم باسم 
إذ مضمونه أؤمن باهللا عىل أسـاس ال كبـري وال صـغري، ال !  ال أؤمن باهللا:يساوي

 وأنه -مطبوع اليوم طبعة جديدة عرصيةنعم هذا -!! يوصف بأنه كبري وال صغري
 !! إىل آخره،ال فوق وال حتت، ال يمني، ال يسار



 

 ١٠٣٤ الفتاوى املنهجية يف الدعوة والدعاة للشيخ األلباين: الباب الثالث عرش

ّورحم اهللا أحد أمراء دمشق لـام حرض مناقشة جرت بني شيخ اإلسـالم ابـن 
تيمية وأمثال هؤالء املعطلة ملا سمع كالمهم، وسمع كالم ابن تيمية املـستند عـىل 

قتنع أن هـذه هـي العقيـدة الـصحيحة، الكتاب والسنة وكالم السلف الصالح، ا
 هؤالء قوم -يشري إىل املشايخ-هؤالء : والتفت إىل شيخ اإلسالم ابن تيمية، وقال

 .أضاعوا رهبم
ٌوهذا كالم صحيح، فإن هؤالء قوم أضاعوا رهبم، ليش  ال فوق، ال حتت، ال :ٌٌ

 ؟!!يمني ال يسار، إىل آخره
  الـذي أودى بعلـامء املـسلمني مـا : -والكالم طويل يف هذا املجـال-الشاهد 

ًفضال عن طالب العلم، فضال عن عوام املسلمني-  ما الذي أودى هبم إىل هـذا -ً
 احلضيض؟ إىل هذا الضالل املبني؟

! اهللا موجود يف كل وجـود! اهللا موجود يف كل مكان: اليوم جتد أحدهم يقول
! يف كـل مكـاناهللا موجود ! عىل نمط وحدة الوجود التي يقول هبا غالة الصوفية

ال يوجـد عنـدهم ! وحدة الوجود تفخر بأهنـا موحـدة! اهللا موجود يف كل وجود
هـذه هـي وحـدة !! بل اخلالق واملخلوق عندهم يشء واحداثنني خالق وخملوق، 

 .الوجود، هذه هي فلسفة التصوف
 مل يقرأوا هذا العلم، لكن هم واقعـون فيـه وال -واحلمد هللا-فعامة املسلمني 

 .اهللا موجود يف كل مكان، اهللا موجود يف كل وجود:  يقولونيشعرون، هم
َّيف رمضان قبل ثالثني سنة، وقد جـاء إيل وأنـا سـهران بعـد -قال يل أحدهم 

نعـم، قـال : قلـت! وتقول أنه ميت؟!  أنت تنكر وجود اخلرض؟-صالة الرتاويح



 

 ١٠٣٥ وى املنهجية يف الدعوة والدعاة للشيخ األلباينالفتا: الباب الثالث عرش

 -ًيه عقالظن مني أن ف-اتق اهللا : أنا اخلرض، أنا، سمعت هذا الكالم؟ قلت له: يل
 !!أنا رشعت أمر حممد: قال. اتق اهللا يا رجل

ما الذي أوصل املسلمني إىل هذا الكفر باسم اإلسالم؟ إنـه االنـرصاف عـن 
 .منهج السلف الصالح

نحــن ننــصح كــل املــسلمني يف العــامل كلــه أن يــضموا إىل رضورة التمــسك 
، وإال فكـل )عـىل مـنهج الـسلف الـصالح(: بالكتاب والسنة هذه الركيزة الثالثة

حتى القاديانية أضل فرقة تنتمـي !! طائفة يف الدنيا تقول نحن عىل الكتاب والسنة
 إال أهنـم ،ُاليوم لإلسالم والتي تصيل الصلوات اخلمس، وحتج إىل بيت اهللا احلرام

 وبـسبب عـدم التمـسك بـام عليـه ،ُينكرون حقائق من اإلسـالم باسـم التأويـل
ًن السلف؛ ألن املسلمني مجيعا اتفقوا عـىل أنـه ال ً اخللف منهم فضال ع،املسلمون

َّ، وهؤالء يدعون اإلسالم ويقولون جاء نبي اسـمه مـرزا خنبي بعد رسول اهللا 
غالم أمحد القادياين، وسيأيت من بعده أنبياء كثر، حتى لقد جاء أحد تالمـذهتم إىل 

السياط، وتارة  تارة ب-واحلمد هللا-هنا، وحاول أن يبث هذه الفكرة، فقام املشايخ 
ُبالصياح، وتارة بالكالم، واحلمد هللا حتى كفينـا رشهـم، وكـان يل مـشاركات يف 

 .املجادلة معهم كثرية
 .»ال نبي بعدي«:  قالخوالنبي ! ّكيف ضل هؤالء؟ :الشاهد

                                                       
 ).١٨٤٢(، ومسلم )٣٤٥٥(البخاري  أخرجه: صحيح )١(



 

 ١٠٣٦ الفتاوى املنهجية يف الدعوة والدعاة للشيخ األلباين: الباب الثالث عرش

  عندهم؟»ال نبي بعدي«: هل تعلمون ما معنى
!! لكـن إذا مـت فهنـاك نبـي!! س بعدي، معي ال يوجد نبيمعي، ولي: يعني

 !!فهم يؤولون النص هكذا
:  عنـدهم؟ يعنـي»خاتم النبيني« خاتم النبيني فام معنى خكذلك رسول اهللا 

زينة األصبع، والرسول زينة األنبياء، هذا معناها عنـدهم، : فاخلاتم!! زينة النبيني
 .خه عىل خالف معناها احلقيقي بأنه ال نبي بعد

 ! فهل املسلمون كلهم عىل خطأ يف فهم أمثال هذه النصوص؟
احلـديث عـن أصـول الـدعوة : ًوالبحث كثري وطويـل جـدا، وحـسبنا اآلن

 :السلفية الثالثة
 .الكتاب، والسنة، وعىل منهج السلف الصالح

فـال شـك أن مـن مقاصـدها حتقيـق املجتمـع : أما مقاصد الـدعوة الـسلفية
ن حتقيق احلكم باإلسـالم ال بـسواه، حكـم لإلسـالم يف اإلسالمي، الذي به يمك

غري جمتمع إسالمي ضدان ال جيتمعان، لذلك أختم اجلـواب عـىل هـذا الـسؤال، 
 تقم لكم ،أقيموا دولة اإلسالم يف قلوبكم(: ًبحكمة عندي فأقول للمسلمني مجيعا

 ).عىل أرضكم



 

ًون متشددا بأمور السنة، ُيقال بأن الداعية إىل اإلسالم جيب أن يك: السؤال السابع
ُوعليه أن يتجنب أكثر ما يمكن املواقف التي تثري األمور الـسنية، وإنـام جيـب 
ًأن يكون له سياسة بعيدة تقريبا عن السنة، فهل هذا صحيح ومفيـد يف أمـور 
الدعوة، وإن كان كذلك، فهل جيوز لنا اتباعه؟ وكيف لنا التوفيـق بينـه وبـني 

 احلرص عىل السنة؟
ُاحلقيقة أن السنة ال سيام يف معناها العام ال جيوز للمسلم أن يعرض عنها  :باجلوا

 .ًولو مؤقتا
ُ ال سيام إذا كان يقول أو يقال عنه إنه داعية جيب أن يدعو لإلسـالم -فاملسلم 

َّكال وال جيزيء، عليه أن يبني للناس كل ما يتعلق باإلسالم، لكن األمر كـام قيـل ِّ َ ِّ َُ ً ُ :
ِّبته كثري، والعمر عن حتصيله قصري، فقدم األهم منهالعلم إن طل ٌ ٌ. 
أن هيتم الداعية بالدعوة إىل أهم يشء، ثم الذي يليه، وهكـذا، لكـن : فاألهم

إذا كان يف مناسبة ما، بدت له خطيئة من بعض الناس ختـالف الـرشيعة يف بعـض 
األحكام التي ليست من أصول الرشيعة وكـان الوقـت وقـت بيـان ووقـت أمـر 

معروف وهني عن منكر، فال جيوز له واحلال هذه أن يكتم البيان باسم الـسياسة، ب
وإنام عليه أن يدعو وينبه إىل السنة التي يعرفها يف تلك املناسبة، ولكن كام قـال اهللا 

 .]١٢٥:النحل[z y x w v } | { ~ � ¡ ¢ £: عز وجل
ًعز وجل مل يأمرنا بأن ندعوا إىل يشء ونرتك شيئا آخر، إنام أرشدنا إىل أن فاهللا 

 .أمر الدعوة يكون باحلكمة وباملوعظة وبالتي هي أحسن
                                                       

k j i h g f : ، قال تعاىل* األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب بنص الكتاب والسنة)١(
u t s r q p o n m l]ل عمرانآ[. 

________________________  
  ).٨١ص (»كلامت مضيئة يف العنف واإلرهاب«هذا املبحث منقول بتاممه من كتاب * 

= 

 ١٠٣٧ وى املنهجية يف الدعوة والدعاة للشيخ األلباينالفتا: الباب الثالث عرش



 

                                                       
. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :: َّوقـــال عـــز مـــن قائـــل=
 .]١١٠:آل عمران[

 .]٧١:التوبة[k j i h g f e d c b a: وقال سبحانه
 ً منكرا فليغـريه بيـده، فـإن مل يـستطعمن رأى منكم«: ، قالخ عن النبي اوعن أيب سعيد اخلدري 

 .»، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليامنفبلسانه
 ):١/٢١٢ (»رشح مسلم«قال اإلمام النووي رمحه اهللا يف 

 فهو أمر إجياب بإمجاع األمة، وقد تطابق عىل وجوب األمر بـاملعروف والنهـي »فليغريه«: خأما قوله (
ًعن املنكر الكتاب والسنة وإمجاع األمة، وهو أيضا من النصيحة التي هي الدين، ومل خيـالف يف ذلـك إال 

 .)ُبعض الرافضة، وال يعتد بخالفهم
مـن رأى مـنكم «: ختل الفهم عند بعض املتحمسني لقولـه وهذا احلديث أصل يف هذا الباب وإنام اخ

 .»ًمنكرا فليغريه بيده
فظن أنه يريد بذلك عموم فعل اليد ومنها السالح والقتل ونحوها من أعامل العنف، ال سيام يف حق غـري 

 .املسلمني
 .ُّويرد ذلك ويأباه فهم أهل العلم هلذا النص النبوي الرشيف

التغيري باليـد، لـيس ): (٢٨ (»األمر باملعروف للخالل« يف رواية صالح - اهللارمحه-فقد قال اإلمام أمحد 
 ).بالسيف والسالح

 .)ُوال ينكر أحد بسيف إال مع سلطان(): ١/١٧٤ (»اآلداب الرشعية«وقال ابن مفلح رمحه اهللا يف 
 اإلنكـار ُفإن احتاج إىل أعـوان يـشهرون الـسالح، لكونـه ال يقـدر عـىل(: ثم نقل عن ابن اجلوزي قوله

 .)بنفسه، فالصحيح أن ذلك حيتاج إىل إذن اإلمام، ألنه يؤدي إىل الفتن وهيجان الفساد
باليـد واللـسان، : كيف األمر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر؟ قـال: قلت أليب عبد اهللا: (يزَوقال املرو

ِّتفرق بينهم: كيف باليد؟ قال: قلت. وبالقلب، وهو أضعف ُ(. 
َّ عبد اهللا مر عيل صبيان الكتاب يقتتلون، ففرق بينهمورأيت أبا: (قال َّ ُ(. 

عـن األمـر بـاملعروف يـستقيم باليـد، يكـون رضب باليـد إذا أمـر : -رمحـه اهللا-وقد سئل اإلمام أمحـد 
 .الرفق: باملعروف؟ فقال

________________________  
: ، من طريـق)١٢٧٥(، وابن ماجه )٨/١١١( والنسائي ،)٢١٧٢(، والرتمذي )١١٤٠(، وأبو داود )١/٦٩(أخرجه مسلم ) ١(

 .رجاء بن ربيعة، وطارق بن شهاب، عن أيب سعيد به
 .بسند صحيح) ٢٦ (»األمر باملعروف والنهي عن املنكر«أخرجه اخلالل يف ) ٢(
 .بسند صحيح) ٢٧ (»األمر باملعروف والنهي عن املنكر«أخرجه اخلالل يف ) ٣(
 ).٢٩ (»مر باملعروف والنهي عن املنكراأل«أخرجه اخلالل يف ) ٤(

  
= 

 ١٠٣٨ الفتاوى املنهجية يف الدعوة والدعاة للشيخ األلباين: الباب الثالث عرش



 

                                                       
 .الناس حيتاجون إىل مداراة ورفق، األمر باملعروف بال غلظة: -رمحه اهللا-وقال =

ينبغي لآلمر باملعروف والناهي عن املنكر أن يرفق ليكون أقـرب إىل : (- رمحه اهللا-قال اإلمام النووي
ًه رسا فقد نصحه، وزانه، ومـن وعظـه عالنيـة، من وعظ أخا: احتصيل املطلوب، فقد قال الشافعي 

 ).فقد فضحه وشانه
ُثم ال بد للرجل الذي يأمر بمعروف أو ينهى عن املنكـر أن خيلـص يف فعلـه هـذا هللا تعـاىل، وأن ال يقـصد  •

 .بذلك االنتصار لنفسه، أو إمضاء غضبه
: ًنته، أدعه، ال أقـول لـه شـيئا؟ قـالإذا أمرته باملعروف فلم ي: -رمحه اهللا-وقد سأل أبو طالب اإلمام أمحد 

دعه، إن رددت عليه ذهب األمر : ؟ قال-]أي سبه أو أغلظ عليه[-فإن أسمعني : األمر باملعروف، قلت له
َباملعروف، ورصت تنترص لنفسك فتخرج إىل اإلثم، فإذا أمرت باملعروف، فإن قبل منك، وإال فدعه ِ َ. 

د يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فال جيوز إنكار منكـر يتـسبب يف ثم البد من اعتبار املصالح واملفاس •
 .منكر أكرب منه، كام ال جيوز النظر إىل املصلحة اخلاصة دون النظر إىل املصلحة العامة

 .ًفكم من متحمس أوقعه ترسعه وحتمسه يف منكر أشد مما رآه منكرا فأنكره
ًاملـسكني رأى منكـرا : ُخرج خارجي باخلريبة، فقـال!  سعيديا أبا: - رمحه اهللا-كام قيل للحسن البرصي

 .فأنكره، فوقع فيام هو أنكر منه
ِّال جيوز إنكار املنكر بام هو أنكر منه، وهلذا حـرم اخلـروج عـىل (: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ُ

 من فعل املحرمـات، وتـرك والة األمر بالسيف، ألجل املعروف والنهي عن املنكر، ألن ما حيصل بذلك
 .)واجب أعظم مما حيصل بفعلهم املنكر والذنوب

وهذا يستلزم وال شك العلم بام يوجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهـو بـدوره يقتـيض أن يكـون  •
ًاآلمر والناهي عاملا باألحكام والرشيعة، حتى ال يقع يف اإلنكـار عـىل مـا لـيس بمنكـر، أو يقـع منـه يف 

 .نكار عىل املنكر ما ال جيوز فعله من استخدام العنف أو الشدة واجللفةاإل
________________________ 

 ).٣٣ (»األمر باملعروف والنهي عن املنكر«أخرجه اخلالل يف ) ١(
 ).٢/٢١٤ (»رشح صحيح مسلم«) ٢(
 .، وسنده صحيح)٣٥، ٣٤ (»األمر باملعروف والنهي عن املنكر«أخرجه اخلالل يف ) ٣(
 ).١/١٤٥ (»الرشيعة«أخرجه اآلجري يف ) ٤(
 ).١٤/٤٧٢ (»جمموع الفتاوى«) ٥(

= 

 ١٠٣٩ وى املنهجية يف الدعوة والدعاة للشيخ األلباينالفتا: الباب الثالث عرش



 

                                                       
 .ُوقد ينكر ما ال جيوز اإلنكار فيه مما اختلفت فيه اجتهادات السلف والعلامء، فحينئذ يقع يف منكر كبري=

هى عنـه، وذلـك خيتلـف ًثم إنه إنام يأمر وينهى من كان عاملا بام يأمر به وين(: -رمحه اهللا-قال اإلمام النووي 
باختالف اليشء، فإن كان من الواجبات الظاهرة واملحرمات املـشهورة، كالـصالة والـصيام والزنـا واخلمـر 
ونحوها، فكل املسلمني علامء هبا، وإن كان من دقائق األفعال واألقوال وما يتعلق باالجتهاد، مل يكـن للعـوام 

ُ العلامء إنام ينكرون ما أمجع عليه، أما املختلف فيه فال إنكار فيه، مدخل فيه وال هلم إنكاره، بل ذلك للعلامء، ثم
 .كل جمتهد مصيب، وهذا هو املختار عند كثريين من املحققني أو أكثرهم: ألن عىل أحد املذهبني
املصيب واحد واملخطئ غري متعني لنا، واإلثم مرفوع عنه، لكن إن ندبه عـىل جهـة : وعىل املذهب اآلخر

 اخلروج من اخلالف فهو حسن حمبوب مندوب إىل فعله برفق، فإن العلامء متفقون عىل احلث النصيحة إىل
 .عىل اخلروج من اخلالف إذا مل يلزم منه إخالل بسنة أو وقوع يف خالف آخر

ً خالفـا بـني »حكـام الـسلطانيةاأل«وذكر أقىض القضاة أبو احلسن املاوردي البرصي الـشافعي يف كتابـه 
من قلده السلطان احلسبة هل له أن حيمل الناس عىل مذهبه فيام اختلف فيه الفقهاء، إذا كان العلامء يف أن 

املحتسب من أهل االجتهاد، أم ال يغري ما كان عىل مذهب غريه، واألصل أنه ال يغري ملا ذكرناه، ومل يـزل 
ال ينكر حمتـسب وال ، و-ريض اهللا عنهم أمجعني-اخلالف يف الفروع بني الصحابة والتابعني فمن بعدهم 

ًليس للمفتي وال للقايض أن يعرتض عىل من خالفه إذا مل خيـالف نـصا أو : غريه عىل غريه، وكذلك قالوا
ًإمجاعا أو قياسا جليا ً ً(. 

 . العلم، والرفق، والصرب:البد من هذه الثالثة(: -رمحه اهللا-وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 .بعده: معه، والصرب: قبل األمر والنهي، والرفق: العلم

ًوإن كان كل من الثالثة مستصحبا يف هذه األحوال، وهذا كـام جـاء يف األثـر عـن بعـض الـسلف، ورووه 
ًال يأمر باملعروف، وينهى عن املنكر إال من كان فقيها فيام يـأمر : »املعتمد«ًمرفوعا، ذكره القايض أبو يعىل يف  ّ
ًبه، فقيها فيام ينهى عنه، رفيقا فيام ي ًأمر به، رفيقا فيام ينهى عنه، حليام فيام يأمر به، حليام فيام ينهى عنهً ً ً(.  

 من املنكرات الظاهرة، كـرشب اخلمـر، أو الزنـا، أو -أو غري املسلمني-وأما ما قد يقع فيه بعض املسلمني  •
ملوعظـة ًاملجاهرة بالفسوق والظلم، فهؤالء يسلك معهم أيضا مسلك الرفق واللـني واحللـم واألنـاة، وا

ًبالكلمة احلسنة، واجلدال بالتي هي أحسن، وال جيوز أبدا استخدام العنف أو الـرضب أو القـوة معهـم، 
ُفإن مل يندفع منكرهم إال بالقوة فريفع األمر إىل ويل األمر أو السطان أو احلاكم، أو من ينـوب عـنهم مـن 

وة ملنع املنكر، وال جيوز ذلـك ألحـد رجال احلسبة أو الرشطة، فهم وحدهم الذين جيوز هلم استخدام الق
 .من أفنان الناس أو عوامهم

________________________  
 ).٢/٢١٣ (»رشح صحيح مسلم«) ١(
 ).٢٨/١٣٧ (»جمموع الفتاوى«) ٢(

= 

 ١٠٤٠ الفتاوى املنهجية يف الدعوة والدعاة للشيخ األلباين: الباب الثالث عرش



 

 ١٠٤١ وى املنهجية يف الدعوة والدعاة للشيخ األلباينالفتا: الباب الثالث عرش

ًإذا كان هناك إنسان يصيل يف مسجد ما، فرأى إىل جانبه شابا يف مقتبل : ًفمثال ٍ ِّ ُ
 أن من الـسياسة هو متختم بخاتم من ذهب، فقد يرى بعض الناسَوُالعمر يصيل 

 وأال ينصح هذا املصيل يف هذه املخالفة، ويعدون هـذا مـن ،يف الدعوة أن يسكت
ُ وهـو قـد يفوتـه وال -ُيا تـرى-متى ينصحه : وسؤالنا هلؤالء!! السياسة الرشعية

 إذا كـان املـسلم قـد -واملسائل والصور تتعـدد وتكـرر-يراه مرة أخرى؟ لذلك 
 جيوز أن يدعو إىل بعض اإلسالم ويرتك البعض َّنصب نفسه للدعوة لإلسالم، فال

 .اآلخر، لكن جيب أن هيتم باألهم فاملهم، هذا البد منه
                                                       

َّويسوغ آلحاد الرعيـة أن يـصد مرتكـب الكبـرية إن مل ينـدفع عنهـا (: -رمحه اهللا-قال إمام احلرمني = ُ
 .)ه األمر إىل نصب قتال، وشهر سالح، فإن انتهى األمر إىل ذلك ربط األمر بالسلطانبقوله، ما مل ينت

ًوال جيوز التعرض ملا خفي من املنكرات، فمن فعل املنكر يف اخلفاء، ومل يبد من منكره شيئا مل جيز التعـرض  •
 .له بحال من األحوال، فإنام احلكم بالظواهر، والبواطن إىل اهللا تعاىل

املنكرات الظـاهرة جيـب إنكارهـا، بخـالف الباطنـة، فـإن (: -رمحه اهللا-إلسالم ابن تيمية قال شيخ ا
 .)َّعقوبتها عىل صاحبها خاصة

َّما دام الذنب مستورا فمصيبته عىل صاحبه خاصة(: -رمحه اهللا-وقال  ً(. 
 .وقد ورد عن اإلمام أمحد من الروايات ما يؤيد ذلك: قلت

 ًعن القوم يكون معهم املنكر مغطى، مثل طنبور، ومسكر، وأشباهه، يكرسه إن رآه؟ : -رمحه اهللا-فقد سئل 
ًإن كان مغطى فال يكرسه: قال َُّ. 

 .)َّليس للمحتسب أن يبحث عام مل يظهر من املحرمات(: -رمحه اهللا-قال اإلمام النووي 
 . املنكرفهذا كله يدل عىل طريقة السلف ومنهجهم يف األمر باملعروف والنهي عن

________________________ 
 ).٢/٢١٥ (»رشح مسلم«نقله عنه اإلمام النووي يف ) ١(
 ).٢٨/٢٠٥ (»جمموع الفتاوى«) ٢(
 ).٢٨/٢١٥ (»جمموع الفتاوى«) ٣(
 .بسند صحيح) ١١٣ (»األمر باملعروف«أخرجه اخلالل يف ) ٤(
 ).٢/٢١٥ (»رشح مسلم«) ٥(



 

 ١٠٤٢ الفتاوى املنهجية يف الدعوة والدعاة للشيخ األلباين: الباب الثالث عرش

ًأما أن يرى املنكر ويسكت عنه يوما ويومني وثالثة وأربعة وشـهرا وشـهرين  ً
فإن األمر مل يكن كذلك عىل عهد الرسول عليـه ! بزعم أن هذه من سياسة الدعوة

 .سلف الصالحالسالم، وال عىل عهد ال
وقـد سـمعتم -من حيـث األسـلوب : وإنام القاعدة يف ذلك تقال يف ناحيتني

 ومن حيث عموم األمر، فاألمر شامل لكل يشء، وهناك نـصوص -اآلية السابقة
ًكثرية جدا، من أشهرها ما هو معروف لدينا مجيعا ًمن رأى منكم منكرا فليغـريه «: ً

 .»، فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليامن فبلسانهبيده، فإن مل يستطع
ِّه أن ينزل إىل املرتبة الثانية ويغري ًفإن رأى منكرا ومل يستطع أن يغريه بيده، فعلي

 فـإن مل يـستطع فبقلبـه -بالتي هي أحسن كام يف اآلية السابقة-ذلك املنكر بلسانه 
 .وذلك أضعف اإليامن

 تـسكت، »سياسة الـدعوة« أو »حكمة الدعوة«إن اقتضت :  مل يقلخإن النبي 
ِّ، فام دمت تستطيع أن تغري املنكر فغ»إن استطعت«: ال، قال َ ُريه، ما دام أنه كام جـاء يف ُ ّ

 .لست عليهم بمسيطر: السؤال خمالف للسنة، فالواجب علينا هو البيان، ثم
الواقع أن املشكلة ليست مشكلة تفريق اإلسـالم، وأن نجعلـه عـىل قـسمني، 

ًقسم ندعوا إليه عاجال، وقسم آخر ندعوا إليه آجال ليست ! ًأو ال ندعوا إليه بتاتا! ً
 سيام وأنه ال يوجد كتاب مصنف يف بيان اإلسالم الـذي جيـب أن هذه املشكلة، ال

                                                       
 ).٤٩(أخرجه مسلم : صحيح) ١(



 

 ١٠٤٣ وى املنهجية يف الدعوة والدعاة للشيخ األلباينالفتا: الباب الثالث عرش

ًندعوا إليه عاجال، واإلسالم الذي جيب أن نـدعوا إليـه آجـال، أو ال نـدعوا إليـه  ً
ليس هناك كتـاب وال يمكـن أن !  تقتيض ذلك»سياسة الدعوة«بزعم أن !! ًمطلقا

 .يوجد مثل هذا الكتاب
ِّيد أن يقسم اإلسالم إىل قسمنيفهذا الذي يزعم مثل هذا الكالم، وير قـسم : ُ

 !ندعوا إليه مبارشة، وقسم نؤجله أو نمسك عنه
 وما دليله عليه؟! من أين له هذا التقسيم؟

ًنحن نعرف أن كثريا من الذين يتولون الـدعوة ال يعرفـون عـن اإلسـالم إال 
ًشيئا قليال، ثم هم أنفسهم خيالفون هذه القاعدة التي وضعوها ً. 

هؤالء الذين يدعون إىل تقسيم اإلسالم إىل قـسمني، قـسم : ا رصحيةأنا أقوهل
ُهام يبدأ به، وقسم آخر ال يشتغل به، يدعون يف الواقع إىل أمور قد ال تكـون مـن  ُ

ًونحن تكلمنـا يف هـذا كثـريا وكثـريا، !! اإلسالم الذي هو من القسم األول اهلام ً
 . هللا رب العاملنيولذلك نقترص عىل هذا، وهبذا القدر كفاية، واحلمد

 بعض اجلامعات اإلسالمية التي تـدعو إىل العقيـدة !فضيلة الشيخ: السؤال الثامن
ًالسلفية تتخذ هلا أمريا عاما وأمـراء فـرعي ُ، وتلـزم أتباعهـا بطاعـة هـؤالء نيً

إن هذه اإلمارة رشعية واجبة الطاعة، وأن معصيتها معصية : األمراء، وتقول
  فام ردكم؟»من عىص أمريي فقد عصاين«: يثهللا ورسوله، ويستدلون بحد

مـن عـىص أمـريي فقـد «: واضح أن هذا االستدالل بقوله عليه الـسالم :اجلواب
 !! مهلهل»عصاين



 

ٍفهذا األمري الذي نصب نفـسه عـىل مجاعـة مـن النـاس يبلغـون األلـوف أو  َّ َ
َّن الذي أمره؟َ م،املاليني َ! 

ً هو الرسول املرسل عامة إىل الناس كافة، فـإذا وىل أمـريا، فـبال خإن النبي  َّ
شك وجبت طاعة هذا األمري، وكذلك اخلليفة الذي يأيت من بعـد الرسـول عليـه 
ُالسالم، يكون حكمه حكم الرسول عليه الصالة والسالم، من حيـث أنـه جيـب  ْ ُ

 .]٥٩:النساء[Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê: لًطاعته أوال، ألن اهللا يقو
: ًفطاعة الرسول واجبة كطاعة اهللا عز وجل، ولذلك قال تعاىل مكررا الفعـل

Ë ÊÍ Ì وأطيعـوا :  أويل األمر مل يقل-سبحانه وتعاىل-، ثم ملا ذكر
، وإنـام تكـون خسـول ًأويل األمر؛ ألن طاعتهم ال تكون اسـتقالال كطاعـة الر

من أطـاع «: ًطاعة أويل األمر تبعا إلطاعتهم للرسول، فقوله عليه الصالة والسالم
، ال يصح بوجه من الوجـوه »أمريي فقد أطاعني، ومن عىص أمريي فقد عصاين

ٌهلم مسلك خاص  هبم حتـى ولـو كـان -هج ًدليال عىل أنه جيوز لكل مجاعة هلم من
ُ ال جيوز هلم أن يتخذوا أمريا، ألن ذلك يزيد املسلمني ف-عىل الرشع ًرقـة وتباعـدا ً ًُ

َوشقاقا، إنام األمري الذي جيب طاعته هو الذي واله اإلمارة  األول أال وهو ُ اإلمامً
 .خليفة املسلمني

                                                       
 ).١٨٥٣(، ومسلم )٧١٣٧(أخرجه البخاري : حصحي) ١(

ترشة ال دليل عليها مـن الكتـاب ن والفرق اإلسالمية املتهذه البيعات املنوطة بالطاعة داخل بعض اجلامعا) ٢(
والسنة، بل األدلة الرشعية تناهض مرشوعيتها لتثبت حرمتها، بل وأهنا من املحدثات والبدع التي ابتيل هبـا 

، فال أمري أو حـاكم إال »الدعوة إىل اهللا«ن كانت منعقدة حتت شعار الدين، وحتت شعار املسلمون اليوم، وإ
ًمن توىل أمر املسلمني سواء كان برا أو فـاجرا، هـذا هـو الـذي جيـب أن يطيعـه النـاس ويـأمتروا بـأمره يف  ً ً
= 

 ١٠٤٤ الفتاوى املنهجية يف الدعوة والدعاة للشيخ األلباين: الباب الثالث عرش
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ًولذلك فأنا أقول دائام وأبدا  مطلقة أو ختي جاءت عن النبي األحاديث ال: ً
 .ُعامة، فيجب أن تفرس عىل ضوء تطبيق السلف الصالح هلا

ًمل يكن يف السلف الصالح إال إماما واحدا، وحتت هذا اإلمام أمراء بـال شـك  ً
ال رشيـك لـه :  يل أن أقولُّيديرون شؤون الدولة حسبام يراه ذلك اإلمام، ويصح

إذا بويـع «: »صحيح مـسلم« قد قال كام يف خيف هذه الوالية الكربى، ألن النبي 
 .»خلليفتني فاقتلوا آخرمها

ٌ كـل -أمـريان: أي- خليفتان كهذا نص رصيح عىل أنه ال جيوز أن يكون هنا
ًمنهام يأمر مجاعته بأمره؛ مما يزيد الناس كام قلنا فرقة وضالال ُ. 

مني عىل املحافظة عىل وحدة الذي له صالحية التأمري بعـد وقد جرى عمل املسل
 حسب ما تقتضيه مصلحة املسلمني، أما ما حيدث يف هذا الزمـان، -كام ذكرنا-ذلك 

فهو يف الواقع ظاهرة ينبغي مالحظتها وعدم االغرتار هبا، ألن عاقبة ذلـك أن يكـون 
ًاملسلمون شيعا وأحزابا، واهللا عز وجل يقول يف رصيح الك Ç Æ : تـاب الكـريمً

× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È]الروم[. 
                                                       

ل هذه اجلامعة املعروف، بل تولية بعض األشخاص من املنتسبني إىل بعض اجلامعات اإلسالمية إمارة داخ=
ًأو غريها ال يزيد املسلمني إال فرقة وشتاتا كام قال الشيخ، بل يف هذا الفعل خمالفة رصحية لعقيدة أهل السنة 

 بجمع كلمة املسلمني عىل إمامهم أو رئيسهم أو سلطاهنم الذي حيكـم بالدهـم، بغـض ىعنُواجلامعة التي ت
ً كونه برا أم فاجرا، بل هذه اإلماراتنالنظر ع  األخرى التي ورد السؤال عن حكمها أشـبه بـاخلروج عـىل ً

 .ويل األمر األصيل وهو حاكم البلد والقائم بأمر املسلمني فيه، وهي من أخطر املحدثات

 ).١٨٥٣(أخرجه مسلم : صحيح) ١(



 

 ١٠٤٦ الفتاوى املنهجية يف الدعوة والدعاة للشيخ األلباين: الباب الثالث عرش

ُأنا ال أنكر أن يكون هناك مجاعات متعددة األهداف، ال أنكـر أن يكـون هنـاك 
 وتصحيح مفاهيمهم وعباداهتم، وال يعمل ،ًمجاعة مثال تتوىل تقويم عقائد املسلمني

ُهؤالء مثال يف الرياضة، وال أنكر بالتايل أن يكـون ه نـاك مجاعـة خمتـصة يف تعـاطي ً
: ُالوسائل الرياضية بقصد تقوية أبدان املسلمني، ملـا علـم مـن قولـه عليـه الـسالم

 .»املؤمن القوي أحب وأفضل عند اهللا من املؤمن الضعيف، ويف كل خري«
ُال أنكر أن يكون هناك مجاعة تعمل مثال فيام يسمى اليوم بـ ً ، ومجاعة »االقتصاد«ُ

ًإىل آخـره، لكنـي أشـرتط رشطـا واحـدا.. .»السياسة«أخرى تعمل يف  أن يكـون : ً
هؤالء كلهم يعملون يف دائرة اإلسـالم وعـىل ضـوء الكتـاب والـسنة، أمـا إقـرار 

 دون ربطهـم -ًالتـي أرشنـا آنفـا إىل بعـضها-التجمعات عىل اختالف ختصصاهتا 
الـرشعية عـىل إقرار لتفرق اإلمة وإلقاء صـبغة : بمنهج الكتاب والسنة، فهذا معناه

 مثل هذا التفرق، وهذا أمر خمالف لرصيح الكتاب ورصيح السنة
َفإذن ال ينبغي أن نوجد أمراء يباي َ ُ َعون كام كان يبايُ ع اخلليفة األول، وإنام ال مـانع ُ

 أن يكون لكل مجاعة نظام، ألن هذا النظام هو الذي يوصل اجلامعـة -بطبيعة احلال-
 . ُكن علينا أن ال نرتب عليه تلك األحكام اخلاصة باخللفاءإىل أهدافها املرشوعة، ول

                                                       
 ).٢٦٦٤(أخرجه مسلم : صحيح) ١(
 األنشطة االجتامعية احلياتية، وبني  التي قد تعمل يف»املجموعات«: ٌألن هناك فرق بني اجلامعات أو لنقل) ٢(

اجلامعات التي تعمل للدعوة، من جهة أن األوىل قد تتكون من أعضاء، ومن رئيس ومـرؤوس كـام هـو 
مشاهد يف كثري من الوظائف، أجلأهتم احلاجة إىل تنظيم األعامل والنشاطات إىل مثـل هـذا التقـسيم، وال 

 ألن ذلك كله متعلق بنشاطات غري دينيـة، بخـالف ،ًة أبداُيشرتط يف مثل هذه املجموعات الطاعة والبيع
ما لو كانت هذه اإلمارات ضمن مجاعات دينية، فاألمر فيها يكون عىل سبيل التدين والتعبد، وهو مـا ال 

 إمـارات حمدثـة، -أو غريهم-ُيقره الرشع، إذ ال جيوز التعبد بالطاعة هلؤالء الذين تولوا من قبل أنفسهم 
ًالذي يوجد فيه ويل أمر للمسلمني سواء كان برا أم فاجرايف نفس الوقت  ً ً. 



 

 ١٠٤٧ وى املنهجية يف الدعوة والدعاة للشيخ األلباينالفتا: الباب الثالث عرش

ً يستدلون هبذا احلديث أيـضا، -كام جاء يف السؤال-َّثم هؤالء الذين أمروهم 
وبالتايل فإن بعضهم يطبقون عىل أمرائهم الذين يبايعوهنم مثل قوله عليه الـصالة 

  .» يف عنقه بيعة مات ميتة جاهليةسمن مات ولي«: والسالم

ًولذلك فهم يؤمرون أمريا ويبايعونه فليعلموا أن هذا األمري لـيس هـو الـذي ! ِّ
َجيب أن يباي ع، وإنام املطلوب من املسلمني أن يعملوا بكل ما أوتـوا مـن قـوة ومـن ُ

ٍعلم إلعادة املجتمع اإلسالمي الذي يتطلب أن يقوم عليه رجل واحد هو اخلليفة، 
ً أما أن تؤمر هذه اجلامعة عليها أمريا، ثـم عوهالذي جيب عىل كل املسلمني أن يباي

                                                       
 واالحتجاج هبذا احلديث عىل رشعيـة البيعـة ألمـراء اجلامعـات مـن ،)١٥٨١( أخرجه مسلم :صحيح) ١(

أجهل اجلهل، فهذا احلديث وأشباهه خمصوص بأئمة املـسلمني ووالة أمـور النـاس، ممـن تولـوا حكـم 
ًالناس، رضاء أو قهرا، ما د  .اموا مسلمنيً

عىل هذا ال يمنع اليوم من وجوب الطاعة ألمـراء الـدول ورؤسـائها عـىل رعايـا تلـك الـدول، مـا دام ) ٢(
اخلليفة الواحد عىل مجيع أمصار اإلسالم كام كان احلـال يشملهم وصف اإلسالم، فال تقترص الطاعة عىل 

، خحد فقد خالف حديث رسول اهللا يف القديم وقبل تفرق املسلمني، ومن حرص الطاعة يف اإلمام الوا
 .وقول أكثر أهل العلم
مـن خـرج مـن الطاعـة، «:  يف الطاعةا يف تفسري حديث أيب هريرة -رمحه اهللا-قال اإلمام الصنعاين 

طاعـة اخلليفـة الـذي وقـع :  أي»مـن الطاعـة«: قوله(:  عند مسلم»وفارق اجلامعة، فامت فميتته جاهلية
ُخليفة أي قطر من األقطـار، إذ مل جيمـع النـاس عـىل خليفـة يف مجيـع الـبالد االجتامع عليه، وكأن املراد 

اإلسالمية من أثناء الدولة اإلسالمية، بل استقل أهل كل إقليم بقائم بأمورهم، إذ لو محل احلـديث عـىل 
َّخليفة اجتمع عليه أهل اإلسالم لقلت فائدته ََ(. 

إلسالم، واتساع رقعته، وتباعد أطرافه، فمعلوم أنه قد صار بعد انتشار ا(: - رمحه اهللا-وقال الشوكاين
يف كل قطر أو أقطار الوالية إىل إمام أو سلطان، ويف القطر اآلخر كذلك، وال ينعقد لبعضهم أمر وال هني 

 .يف القطر اآلخر، وأقطاره التي رجعت إىل واليته
بعد البيعة له عـىل أهـل القطـر الـذي فال بأس بتعدد األئمة والسالطني، وجيب الطاعة لكل واحد منهم 

 .)ينفذ فيه أوامره ونواهيه
________________________  

 ).٣/٤٩٩ (»سبل السالم«) ١(
 .)٤/٥١٢ (»السيل اجلرار«) ٢(



 

 ١٠٤٨ الفتاوى املنهجية يف الدعوة والدعاة للشيخ األلباين: الباب الثالث عرش

فهذا مـن !! توجب عىل األفراد بيعته، ويقررون أهنم إذا مل يبايعوه ماتوا ميتة جاهلية
 .حتريف الكلم عن مواضعه، وهذا مما ال جيوز للمسلم أن يقع فيه



 





 

 ١٠٥١ ضوابط منهج السلف يف الدعوة، ورشوطها: الباب الرابع عرش

 
 

 

  مـا يـتحىل بـه صـاحب الـدعوة إىل اهللا : ّإن من أهم املهامت يف نجاح الدعوة
ّمن إخالص يف دعوته، وبغية ملرضـاة ربـه، وفـوز بـام أعـده اهللا ألوليائـه املتقـني  ٍ ّ ُ

 .نيوعباده املؤمن
ِوال نجاح للدعوة إىل اهللا إال إذا كانت هللا قـوال، وفعـال، وإرادة، وقـصدا؛ إذ  ً ْ ً ً َّ
ّالدعوة عبادة، ويشرتط يف صحتها ما يشرتط يف العبـادة مـن إخـالص ومتابعـة؛  ُ

: حيث يقـول :ِّفالعبادة مبنية عىل اإلخالص واملتابعة، يؤكد ذلك الشيخ السعدي
ُّطنة كمحبة اهللا، وخوفه، ورجائه، والتوكـل عليـه، ُّالعبادات كلها سواء كانت با(

ًوحمبة ما حيبه من األعامل واألشخاص، وتعظيم ما عظمه؛ أو مـا كانـت ظـاهرة؛  ّ ُّ ّ
َّكالقيام بالرشائع الظاهرة، وسواء تعلقت بحقوق اهللا املحضة أو تعلقت بحقـوق  َّ ٌ

؛ فمـن مجـع خكل ذلك البد فيه من اإلخالص هللا واملتابعة لرسـول اهللا . اخللق
ًاهللا له األصلني أفلح وسعد، ومن فاته األمران أو أحد منهام خرس خـرسانا مبينـا؛  ٌ
ّفال أنفع للعبد من جعل اإلخالص واملتابعة نصب عينيه يف كل ما يأيت ومـا يـذر، 
ًويف كل ما يقول ويفعل؛ حتى يكـون اإلخـالص لـه نعتـا، واملتابعـة لـه وصـفا،  ً

 .)صد واألغراض املنافية لإلخالصوتضمحل عن قلبه مجيع املقا
                                                       

 .، فواز السحيمي»أسس منهج السلف«هذا الباب مأخوذ من كتاب ) ١(
 ).١٧ (»ِجمموع الفوائد واقتناص األوائد«) ٢(



 

 ١٠٥٢ ضوابط منهج السلف يف الدعوة، ورشوطها: الباب الرابع عرش

ًومن ينظر نظرة متأملة يف آيات القرآن وبراهينه تدبرا وتأمال، تعقـال وتفهـام،  ً ً ً ِّ ً
ًتعلام وعمال، سيقف بعني البصرية عىل عظم اإلخالص يف الدين، وجليل أثره يف  ً

َديـن َّ الدين هو اإلخالص، وأنـه ال -جل وعال-ُالدعوة إىل اهللا؛ حيث جعل اهللا 
T S R Q P O N M L K : َّإال بإخالص؛ فيقول سبحانه وتعاىل

U Z Y X W V]َالزمـر n m l k j i h : ، ويقول سـبحانه وتعـاىل]٣-٢:ُّ

o]وقولـه تعـاىل]٥:ِّالبينة ، :Ø × Ö ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù 

ï î í ì ë ê é è]الكهف[. 
ًفالعمل ال يكون صاحلا حتـى يكـون خالـصا صـوابا، ويف هـذا يقـول الـشيخ  ً ً

ّفقد بني القرآن العظيم أن العمل الصالح «: : َّالعالمة حممد األمني هو ما اسـتكمل ّ
َثالثة أمور، ومتى اختل واحد منها، فال نفع فيه لصاحبه يوم القيامة؛ منها أن يكـون : ٌ

ّخالصا لوجهه الكريم، ألنه يقول ً :o n m l k j i h«. 
َّوهذان ركنا العمل املتقبل البد «: : ويقول الشيخ العالمة سليامن آل الشيخ ُ

ًأن يكون صوابا خالصا؛ فالصواب أن : ّ يكون عـىل الـسنة وإليـه اإلشـارة بقولـهً
ِّفليعمل عمال صاحلا، واخلالص أن خيلص من الرشك اجليل واخلفي وإليه اإلشارة  َ ُ ً ً

 .)]الكهف[ï î í ì ë ê: بقوله
ًوال يتحقق اإلخالص حتى يكون بعيدا عن الشوائب املفـسدة لـه، ويف هـذا  ّ

ُخالص هو تصفية العمل بـصالح واإل«: : َّيقول الشيخ العالمة حافظ احلكمي
 .»ّالنية عن مجيع شوائب الرشك

                                                       
 ).٢٢ (»ٌين كاملاإلسالم د«) ١(
 ).٤٦٥ (»تيسري العزيز احلميد يف رشح كتاب التوحيد«) ٢(
 ).١/٣٨٢ (»معارج القبول«) ٣(
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ّفالعمل حتى لو كان صوابا فال صالح له إال بصحة الغرض واملقـصود منـه،  ً
ِّويف هذا يقول الشيخ العالمة السعدي َفأخرب أن صالح األعـامل وفـسادها «: : َّ َّ

ّ؛ ومعلـوم أن مجيـع ّبالنيات، وأنه حيصل للعبد من الثمرات والنتائج بحسب نيتـه ٌ
ّالعبادات ال تصح إال بالنية  أن يكون القصد منها والغرض -مع ذلك-َّثم ال بد . ّّ

َمنها وجه اهللا وثوابه، ومقـصوده هبـا وجـه اهللا، والتقـرب إليـه، وطلـب رضـاه، 
 .»ّ ثوابه، والقيام بام فرضه وأحبه اهللا لعبدهَواحتساب

ِومما يدل عل عظم اإلخالص ووجوبـ َ ِ تعليـق األجـر : ه عـىل الـداعي إىل اهللاُّ
ِوالثواب عليه؛ فـال عـربة باألشـكال وحـسنها وقبحهـا، وال عـربة باألحـساب  ُ
ّواألنساب؛ إنام بالقلب وصالحه، وتعلقه بربه، ورجاء ثوابه، وخوفه مـن عقابـه  ُّ ّ

¶ ¸ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹: َّليس إال، ويف هذا يقـول اهللا تعـاىل

ّ، فهذه اآلية العظيمة ذكر اهللا فيها برصيح القـول ووضـوحه أنـه ال ينفـع ]٣٧:احلـج[
ُالعبد من أعامله إال ما اقرتن بالتقوى واإلخالص؛ فاهللا جل وعال ال تنفعـه طاعـة  ُ َّ ّ

َفصلت[è ç æ å ä ã â á à: ُّالطائعني، وال ترضه معصية العاصني ِّ ُ:٤٦[. 
 ،، وأمـوالكمَّإن اهللا ال ينظر إىل صـوركم«: خُويدل هلذا املعنى كذلك قوله 
 .»ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعاملكم

ومن ذلك تظهر العالقة بني املعنى اللغوي واالصطالحي لكلمة اإلخالص؛ 
ً إذا صفا اليشء وخلص عام يكدره، سمي خالصا:هلممن قو ِّ ُ ُّ. 

                                                       
 ).٢٢١ (»الرياض النارضة«) ١(

 ).٢٥٦٤(أخرجه مسلم : صحيح) ٢(



 

 ١٠٥٤ ضوابط منهج السلف يف الدعوة، ورشوطها: الباب الرابع عرش

َّأن عـدم اإلخـالص هللا يف الـدعوة إليـه  :ومما يدل عىل أمهيـة النيـة الـصاحلة
ّسبحانه يدخل حتت مسمى الرشك الذي هنى اهللا عنه، وحذرت الرسل منه، وقـام  َّ

رشك؛ العداء بني الرسل وأقوامهم ألجله؛ فالرياء وعدم اإلخالص من شـعب الـ
أنا أغنى الرشكاء عن الرشك؛ «: -فيام يرويه عن ربه-:  قولهخكام ورد عن النبي 

َمن عمل عمال أرشك فيه معي غريي  .» تركته ورشكه،ً
ًوقد كتب اهللا جل وعال عدم الثبات يف كل عمـل ال يكـون خالـصا لو جهـه؛ ّ

½ ¾ ¿ : ًحيث رضب اهللا سبحانه وتعاىل مثال يف كتابه الكريم؛ حيث يقـول

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À]َالزمر ُّ[. 
ِّوكل دعوة تقوم عىل غري اإلخالص من حب  الـسمعة والريـاء والـشهرة، أو ّ

ٌّاجلاه والسياسة أو طلب الدنيا ومفاتنها؛ حـري أن يتخـبط أصـحاهبا، وأن طلب 
 . يفشل أمرها

ُوكم من دعوة انترش أمرها يف هذه العـصور، وشـاع صـيتها، وكثـر دعاهتـا،  ُ ٍ
ِولكن مع األسف يموت كثري مـن أعياهنـا  وهـم يتخبطـون يف عقائـد ومنـاهج ،ٌ
ٌح كثري منهم ال يعرفـون مـن أصب حيث ،ختالف ما كان عليه سلف األمة الصالح

اإلخالص إال احلامس املجرد الذي يقوم عىل العواطـف واالنفعـاالت، مـن غـري 
ٍحتقيق علمي، أو تأصيل سلفي سني ّ ٍّ ٍّ. 

                                                       
 ).٢٩٨٥(أخرجه مسلم : صحيح) ١(
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ًوليس ثم ما هو أشد خطرا عىل الـدعوة مـن الفـتن التـي تعـرض للقلـوب؛  ُّ َّ
ن التـي تعـرض والفت«: حيث يقول :؛ يؤكد ذلك ابن القيمًفتكون سببا يف فسادها

 :عىل القلوب هي أسباب مرضها؛ وهي
 . فتن الشهوات-١
 . فتن الشبهات-٢

ِّفتن الغي والضالل، فـتن املعـايص والبـدع، فـتن الظلـم واجلهـل؛ فـاألوىل 
 .»توجب فساد القصد واإلرادة، والثانية توجب فساد العلم واالعتقاد

 يف أمر اإلخالص هللا  وتذكر به النفوس،ّولعل من أوضح ما تتعظ به القلوب
َّتعاىل يف الدعوة إليه؛ سوء عاقبة املرائي يوم القيامة من النكال والفضيحة يف اليوم 

ّإن أول النـاس «: خب وعاقبـة؛ يقـول النبـي َاآلخر، وما ينتظره من سوء منقلـ ّ ّ
َ، فأيت به، فعرفـه نعمـه، فعرفهـا، قـالُ رجل استشهد،وم القيامة عليهيقىض ُي َّ فـام : ُ

ُّقاتلت فيك حتى استشهدت، قال: َعملت فيها؟ قال ُ  قاتلت ألن كلكنو ،َكذبت: ُ
ُيقال جري، فقد قيل، ثم أمر به، فسحب عىل وجهه،  ُُ ٌألقي يف النـار، ورجـل حتى ْ َّ َ ُ

ُتعلم العلم، وعلمه وقرأ القرآن، فأ فـام عملـت : هـا، قـالف نعمه، فعرَّ به، فعرفهيتَّ
كـذبت، ولكنـك : َّتعلمت العلم، وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قـال: فيها؟ قال
ِ؛ ليقال عامل، وقرأت القرآن ليقـال قـارئ، فقـد قيـل، ثـم أمـر بـه،  العلمَّتعلمت ُ ٌ ُ ٌُ

                                                       
 ).١/١٢ (»إغاثة اللهفان«) ١(



 

 ١٠٥٦ ضوابط منهج السلف يف الدعوة، ورشوطها: الباب الرابع عرش

َّفسحب عىل وجهه، حتـى ألقـي يف النـار، ورجـل وسـع اهللا عليـه، وأعطـاه مـن  ٌُ ُ َ ِ
َه، فأيت به، فعرفه نعمه، فعرفها، قالِّال كلأصناف امل َّ مـا : فام عملـت فيهـا؟ قـال: ُ

ُتركت من سبيل حتب أن ينفق فيها إال أنفقت فيهـا لـك، قـال كـذبت، ولكنـك : ُّ
ُفعلت ليقال هو جواد، فقد قيل، ثم أمـر بـه، فـسحب عـىل وجهـه، ثـم ألقـي يف  ُّ ُ َّ ٌُ

ُ، فليسع العبـد املـسلم اخلـائف ال»النار َ ل املراقـب لربـه يف حماسـبة نفـسه، ِوجـْ
ومعاتبتها يف تصحيح نيتها، وجماهدهتا يف ذلك، وليحذر كل احلـذر مـن مـداخل 
ِّالشيطان عىل إخالصه؛ فـال سـالمة لقلوبنـا إال بمجاهـدهتا يف سـريها إىل رهبـا،  َّ

هو الذي سلم من أن يكون لغري «: : فالقلب السليم؛ كام يقول اإلمام ابن القيم
ًفيه رشك بوجه ما؛ بل قد خلصت عبوديته هللا تعاىل إرادة وحمبة، وتوكال وإنابة اهللا  ًً ً َّ ٍ ٌ

ُوإخباتا، وخشية ورجاء، وخلص عمله هللا، األمر اجلـامع لـذلك ً ً ّأنـه الـذي قـد : ً
 .»سلم من كل شهوة ختالف أمر اهللا وهنيه، ومن كل شبهة تعارض خربه

اب اإلخالص يف حيـاة الـداعي إىل ّومن هنا؛ فإن األمر جلل خطري يف ظل غي
قد اإلخالص يف قلبـه؛ ُ إذا ف. يف الفساد واإلضاللً الداعي ساعيا حيث يصبحاهللا؛

َّفإنه إن أحب، أحب هلواه، وإن أبغض، أبغض هلـواه، وإن أعطـى، أعطـى هلـواه،  َّ
، وال يرتسم القواعد املرعية؛ يف وإن منع، منع هلواه،  الينضبط بالضوابط الرشعية

ّيته ومناه، وقـصده ومرمـاه، يـستدل هبـواه، ال يوفـق لكلمـة احلـق يف الرضـا غا َّ
                                                       

 ).١٩٠٥( أخرجه مسلم :صحيح) ١(

 ).١/٩ (»انإغاثة اللهف«) ٢(
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ويـشري إىل ذلـك . والغضب؛ بسبب ما يف قصده وهـواه وعـدم إخالصـه ملـواله
وملا كان أكثر الناس إنام يـتكلم بـاحلق يف رضـاه؛ فـإذا «: يف قوله :اإلمام ابن القيم

ُغضب أخرجه غضبه إىل الباطل، وقد يدخله رضاه   .»يف الباطلُ
َّوال شك أن عدم اإلخالص يسلك بصاحبه مسالك اهلوى والردى، وجيعـل  ّ
ِّصاحبه يتغذى من أغذية كثرية تناسب مقاصده ومراميه وتأخذه بعيدا عـن احلـق  ً ّ
وساحته؛ وذلك لعدم إخالص قلبه، وثبات أمره، أما من وقر يف قلبه اإلخـالص 

ِن غشاوة القلوب التي مل يرد اهللا تطهريهـا؛ ّيف مجيع مقاصده ومراميه؛ فإنه يسلم م ِِ ُ َ
ُفرتتكس حينئذ يف مهاوي الزيغ والردى، يوضح ذلك ابن القيم ِّ : ، حني قـال: ٍ

ُّفالقلب الطاهر لكامل حياته ونوره، وختلصه من األدران واخلبائث ال يشبع مـن ( ّ
ّالقرآن، وال يتغذى إال بحقائقه، وال يتداوى إال بأدويته، بخالف  ّ ّالقلب الـذي مل ّ

ُيطهره اهللا تعاىل؛ فإنه يتغذى من األغذية التي تناسبه ِّ ُّ(. 
ّكلمة عظيمة مستوحاة من مشكاة القرآن والنبوة من أن اإلخـالص يف  :وقال

فالتوحيـد «: : َّالعمل والدعوة حيفـظ اإلنـسان مـن سـلطان الـشيطان؛ يقـول
 .»ّوالتوكل واإلخالص يمنع سلطانه

ّالعلم بأنه ال نرصة هلم إال باإلخالص، وال عزة : ُ دعاة اإلسالمّومما جيب عىل ّ ّ ُ
ّلألمة إال بإخالصها وسلوكها رصاط رهبا، وحبها سنة نبيها  ؛ فقـد جعـل اهللا خَّ

                                                       
 ).١/٢٤ (»إغاثة اللهفان«) ١(

 ).١/٤٥ (»إغاثة اللهفان«) ٢(

 ).١/٨١ (»إغاثة اللهفان «)٣(



 

 ١٠٥٨ ضوابط منهج السلف يف الدعوة، ورشوطها: الباب الرابع عرش

ًاإلخالص سببا يف القوة عىل األعداء مـن الكفـار، وسـببا موجبـا، لنـرصة دينـه،  ً ّ ًّ
 .ّوعزة املسلمني

َفبـني أنـه إن علـم مـن قلـوب عبـاده (: : ييقول الشيخ العالمة الـشنقيط ِ ّ
َاإلخالص كام ينبغي كان من نتائج ذلك اإلخالص أن يقهروا، ويغلبـوا مـن هـو  َ
ِّأقوى منهم؛ ولذا لـام علم جل وعال مـن أهـل بيعـة الرضـوان اإلخـالص، كـام  ّ

ــه ــوه بإخالصــهم بقول ــتح[k j i h : ّينبغــي ون ــائج ]١٨:الف ــني أن مــن نت ّ؛ ب
± : أنه تعاىل جيعلهم قادرين عىل ما مل يقدروا عليه، كام قال تعاىل: اإلخالص

º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²]فرصح بأهنم غري قادرين عليها، وأنه أحاط هبا، ]٢١:الفـتح ،ّ ّ ّ
 .»وجعلها غنيمة هلم ملا علم من إخالصهم

َأن الدعوة إىل اهللا لن تؤيت ثامرهـا يف الـدنيا واآلخـرة حتـى  :لقولوخالصة ا ّ
 .ختلص من شوائب الرياء والسمعة والبدعة املخالفة

: ]٣٦:النـساء[m l k j i h g f: عنـد قولـه تعـاىل :يقول القرطبـي
ِّمن شـوائب الريـاء وغـريه، ٌفاآلية أصل يف خلوص األعامل هللا تعاىل، وتصفيتها «

 .»]الكهف[ï î í ì ë ê é è ç æ å ä ã â: قال تعاىل
ّوللدعاة أسوة حسنة يف أنبياء اهللا ورسـله ومـن تـبعهم عـىل هنـج النبـوة؛ ال 

 .ِّيبتغون بدعوهتم إىل دين رهبم إال وجهه الكريم، وفضله العظيم
                                                       

 ).٤٩ (»اإلسالم دين كامل «)١(

 ).٥/١٨١ (»تفسري القرطبي«) ٢(
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! " : -كـام حكـى اهللا عنـه- يعلنهـا يف قومـه فيقـول × هو نوح فها

 .]٢٩:هود[# $ % & ' ) ( * +
̧ º ¹ « ¼ ½ ¾ ¿:  يقول×وكذلك هود   ¶ µ ́ .]٥١:هود[² ³ 

, - . / 0 1 2 3 4: ه فيقـولوها هو نبـي الرمحـة يعلنهـا يف قومـ

 .]٢٣:الشورى[
ٍّوهذا النهج يدفع إىل إتقان العمل وإجادته، ويكون داعية بحـق إىل اإلسـالم  ً

ِّبقوله وفعله؛ وما ذاك إال لإلخالص املتأجج يف قلبه َّ. 
ِّوالداعية املخلص هو الذي جينب دعوته لإلسالم مضا ّر االنحـراف البدعيـة ّ ّ

 .ّالتي حترف الدعوة عن منهجها الصحيح
وهو الذي يسلك سبيل سـلف األمـة، ويـسلك يف دعوتـه سـبيل املرسـلني، 

 .ّويتبع طريق الصحابة والتابعني
ٍوهو الذي يقوده إخالصه بقوة لنجاح الدعوة، ويـسعى هبـا ملعـامل نجاحهـا، 

 .ومنهج سلفها، والبعد عن أسباب خذالهنا
ًأن الداعي إىل اهللا ال بد أن يكون سليام يف عقيدته ومنهجه، : َّتب عىل هذاويرت ّ َّ

 الذي سار عليه سلف األمة فيام يعتقـده، ويـؤمن بـه، خّبتحقيق منهج الرسول 
U T S R Q P O : ويعمل به، ويدعو إليه؛ وذلك كام قال تعـاىل

X W V]؛ فرشط اهللا جل وعال اإليامن، وسالمة العقيدة حتى يكـون ]١٢٤:النساء
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َّ عىل أسـاس سـليم؛ وأصـل أصـيل؛ وإال إذا مل يكـن -وال سيام الداعية-العامل 
ُسليام يف أصله وأساسه، فإىل ماذا يدعو وقد فسد أصله وأساس  ه؟ً

ّوبذلك يظهر خطأ كثري من الدعوات التـي رفعـت شـعار الـدعوة مـن غـري 
ُ يف عقيدة دعاهتا؛ فأهم يشء عندهم مجع األمة، وانضواء تلك اجلموع حتت حتقيق ُ ّ ُ

ُمسالك دعوهتا، غري حمققني يف تلك العقيدة التي حيملها دعاهتا، فمتى رفـع أحـد  ّ ِّ
ًالناس حب اإلسالم والدعوة إليه، وأظهر محاسا يف ذلـك؛ أصـبح هـذا الداعيـة  ّ ّ َّ

ًمسددا عندهم، ولو كان يسلك مسالك   .أهل البدع واألهواء يف دعوتهَّ
ّوما كانت تلك املفاهيم لتظهر إال بسبب رفع لواء اإلخالص واحلامس بمفهومه 
ٌاخلاطئ؛ فكل متحمس ألمر الدعوة ينعت باإلخالص وصحة املسار، وهـذه نظـرة  َّ ٍ ِّ ّ
ًخاطئة يف فهم اإلخالص، فليس اإلخالص وحده كافيا يف صحة العمل وسـالمته؛ 

ّ اإلخالص مقرتنا بصحة العمل، وسريه عىل السرية النبوية، واملنهجية ما مل يكن ذلك ً
 .ِالسنية، وسالمة العقيدة التي حيملها ذلك القلب املخلص

ُفمن مل يكن سائرا عىل املنهج الصحيح يف دعوتـه؛ ومرتسـام خطـى الرسـول  ً َّ َّ ً
ه محاسه وحبـه للـدين لتفقـد عملـه وتـصحيح خطئـه؛ فلـيس معنـى ْدُقَليَ فخ

إلخالص هو ذلك احلامس العارم الذي ال يقف عند حدود الـرشع وال ينـضبط ا
 .بضوابط السنة

 

ّعرفــت فــيام ســبق أمهيــة اإلخــالص يف الــدعوة إىل اهللا؛ فلــيعلم أن الــدعوة  ُ ّ
 عىل بصرية ونور من الكتاب ًاأن يكون داعي: َّبإخالص تتطلب من الداعي إىل اهللا



 

 ١٠٦١ ضوابط منهج السلف يف الدعوة، ورشوطها: الباب الرابع عرش

َّة؛ بحيث ينتج اإلخالص ثمرتـه، إذ بـالعلم يعـرف الـداعي إىل اهللا جادتـه ّوالسن ّ
ًفكيف يكون دليال إىل «ّالصحيحة، وبدون علم ستعظم جنايته عىل الدين واألمة، 

 .»!الرشيعة من ال يعرف الرشيعة؟
ِّفإذا كان الداعي إىل اهللا ال حيمل من العلم شيئا، فـإىل أي يشء يـدعو؟ ومـن  ً

َأي م َّعني يستقي لدعوته؟ وما أخطأ من أخطأ يف سبيل الدعوة إال بـسبب جهلـه، ِّ
ًوبعده عن هذا النور اإلهلي الذي سامه اهللا جل وعال روحا؛ كام قـال تعـاىل ّ : ±

 ¸ ¶ µ ´ ³ ²]٥٢:الـشورى[ ! " # $ % & ': ، وقوله تعـاىل]١٥:غـافر[ ،
ًفجعل اهللا حياة القلوب واألرواح واملجتمعات مجيعا هبـذا العلـم املـوروث عـن 

ِّوت القلوب ونورها، وهو دليلها وقائدها إىل مرضاة رهبـا، ق، فهو خرسول اهللا 
ـــاىل ـــال تع ـــام ق / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > = <: ك

ِّ متضمن للروح التي خّ؛ فأخرب اهللا تعاىل أن كتابه الذي أنزله عىل رسوله ]الـشورى[
 .حتيا به القلوب، والنور الذي هيدي إىل رصاط مستقيم

r q p o n m l k j i h g : ّولك أن تتأمل قولـه تعـاىل

w v u t sy x ]١٢٢:األنعام[. 
ٍعن هذه اآليات مفصحا عام حتمله مـن دالالت  :َّوقد حتدث اإلمام ابن القيم ّ ًُ

احليـاة والنـور؛ : فجمع بني األصلني«: ٍعميقة يف اجلمع بني احلياة والنور حني قال
ُفباحلياة تكون قوته وسمعه وبـرصه وحيـاؤه وعفتـه وشـجا َُّ ِ ُ ُ ُ ُعته وصـربه وسـائر ّ ُ

                                                       
 ).١٧٢(حممد العثيمني، :  للشيخ»الصحوة اإلسالمية«) ١(
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ُأخالقه الفاضلة، وحمبته للحسن وبغضه للقبيح؛ فكلام قويـت حياتـه قويـت فيـه  َّ ُ ّ
هلك من مل يكـن لـه قلـب يعـرف بـه (: اهذه الصفات، كام قال ابن مسعود 

 .»)املعروف وينكر به املنكر
 :ٌ أمور منها-ًوخصوصا للداعي إىل اهللا- عىل عظيم فضل العلم ُّومما يدل

ّ أن اهللا جل وعال أمر نبيـه يف أول األمـر بقولـه سـبحانه-١ ّ َّ : O N M L K

P]العلق[. 
ً فقد امتن اهللا جل وعال عىل خلقه أمجعـني بـأن بعـث إلـيهم رسـوال وكذلك َّ

ًمعلام ومربيا؛ حيـث ي . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : قـولً

C B A @ ? > = < ; :]اجلمعة[. 
ّ أن اهللا جل وعال جعل اجلاهل بالكتاب والـسنة بمثابـة األعمـى الـذي ال -٢ َّ

ــث يقــول تعــاىل ًيبــرص شــيئا؛ حي ُ :- , + * ) ( ' & % $ # " !

رون عن ُصدَ، ويكشف شيخ اإلسالم ابن تيمية عن مزالق الذين ي]١٩:الرعد[
ٍاجلهل، وما ينطوي عليه ذلك من بعـد عـن مـسلك أهـل العلـم واألثـر؛  ُ

ُفأحدهم ظامل جاهل، مل يسلك يف كالمه مسلك أصـاغر «: : حيث يقول
ُّنس كـالم العامـة الـضَّالعلامء، بل يتكلم بام هـو مـن جـ َّالل والقـصاص ّ ُ َّ

ٌاجلهال، ليس يف كالم أحد منهم تصوير للـصواب ٌ وال حتريـر للجـواب؛ ،ّ
 .»كأهل العلم أويل األلباب
                                                       

 ).١/١٧ (»إغاثة اللهفان«) ١(

 ).٧٤ (»الرد عىل البكري«) ٢(
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َّ أن اهللا جل وعال أمر بالرجوع إال أهل العلم ملعرفة احلق والعمل به؛ حيث -٣
o n m l k j i h g f e d: يقــــول تعــــاىل

 .]النحل[* + , - . / 0 1: ، ويوضحه قوله تعاىل]٨٣:النساء[
  ُوعمـوم هـذه اآليـة فيهـا مـدح «: : َّويف بيان ذلك يقول العالمة الـسعدي

َّكتـاب اهللا املنـزل، فـإن اهللا أمـر مـن ال يعلـم ّأهل العلم، وأن أعىل أنواعه العلم ب َّ
ٌبالرجوع إليهم يف مجيع اجلوانب، ويف ضمنه تعديل ألهل العلم وتزكية هلم حيث  ٌ

 .»أمر بسؤاهلم
َّومن خالل هاتني اآليتني يتبني خطر اجلهل عىل املسلم؛ خاصـة مـن يتـصدر  ً َّ ُ َّ

َّألمور الدعوة؛ ففي تنصيب اجلاهل فساد لألمة؛   يف حديث عبـد خحيث يقول ٌ
ُإن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العبـ«: اهللا بن عمرو بن العاص ً ، ولكـن ادّ

ً اختـذ النـاس رؤوسـا جهـاال، ،ًق عاملـابـُيقبض العلم بقبض العلامء، حتى إذا مل ي َّ ً
ّ فضلوا وأضلوا، فأفتوا بغري علم،ُفسئلوا ّ«. 

وكذلك من أراد أن جيعل «: يف بيان معنى هذا احلديث :يقول اإلمام ابن تيمية
ُاجلاهل معلام للناس مف ّ ً َيا هلم؛ فمثل هذا يوجب الفساد يف العاملتِّ ً«. 

َّهـل العلـم يف مكانـة عظيمـة، أال وهـي أهنـم ّ أن اهللا جل وعال قد جعل أ-٤ َ
ًشهداء عىل وحدانيته، فريض اهللا عن شهادهتم ترشيفا هلـم، وملـا حيملـون  َّ

                                                       
 ).٤/١٠١ (»تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان«) ١(
 ).٢٦٧٣(، ومسلم )١٠٠( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(

 ).١٤/٣٤٤ (»الفتاوى«) ٣(
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4 5 6 7 8 9 : ; > = : من علم وهداية للناس، يقول تعـاىل

 .]١٨:آل عمران[< ? @
   ٌفالدعوة إىل اهللا مالزمة للعلـم والبـصرية، ويف هـذا يقـول الـشيخ الـسعدي

َّوالدعوة إىل اهللا مالزمة ومتضمنة للعلم؛ ألن من رشوطها العلم بـام يـدعو «: : ٌ ٌ
 .»إليه الداعي

 .]١١:املجادلة[ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú: ويقول تعاىل عن أهل العلم
 .»ِّفمن أخذه أخذ بحظ وافر«:  يف وصف العلمخويقول 

َفهذه األدلة والرباهني ل ِّتحفز الداعي إىل اهللا الناصح عـىل التـزود مـن العلـم َّ
عـال، وحـاز َّوطلبه؛ ألنه بنيله العلم يكون قد نال الفـضل بنفـسه مـن اهللا جـل و

 .الرفعة والرشف؛ أن جعله اهللا من الدعاة إىل اهللا بعلم وبصرية
ّفال بد للداعي إىل اهللا من العلم بام يرشع وما ال يرشع؛ بـأن يميـز بـني الـسنة  ِّ ُ ُ ّ

ن أوالبدعة، واحلسنة والسيئة، واحلالل واحلرام، وأن يعرف الرشك والتوحيد؛ إذ 
 لشيخ العالمة عبد العزيز بن عبد اهللا بن بـازِّهذا هو موضوع الدعوة، يؤكد ذلك ا

َّوأخرب سبحانه أن الدعوة إىل اهللا عـىل بـصرية هـي سـبيل النبـي «: ، حني قال:
W V U T S R Q P : ، وهي سبيل أتباعه من أهل العلم؛ كام قـال تعـاىلخ

\ [ Z Y X]ّأن نعنى هبذه املهمة أينام كنا: علينا، فالواجب ]١٠٨:يوسف ّ ُ«. 
                                                       

 ).٢٢١ (»جمموع الفوائد«) ١(
، )٥/١٩٦(، وأمحـد )٢٢٣(، وابـن ماجـه )٢٦٨٢(، والرتمـذي )٣٦٤١( أخرجـه أبـو داود :صحيح )٢(

 )].٦٢٩٧ (»صحيح اجلامع«[
 ).٣٨/٣٠٢( عدد »جملة البحوث«) ٣(
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ويمكن للداعي إىل اهللا أن يقف عىل فضل العلم وخطـورة اجلهـل عليـه مـن 
  .»ِّي السؤالِإنام شفاء الع«: خخالل قوله 

ّ حجر فشج رأسه؛ بأنـه هً رجال أصابيوذلك حينام أفتى بعض الصحابة  ّ ٌ
ِ بالتيمم، فاغتسل فـامت، فلـام قـدموا إىل النبـي َّال يرتخص  أخـربوه بـذلك، خُّ

 .»ِّ، إنام شفاء العي السؤالقتلوه، قتلهم اهللا، أال سألوا إذ مل يعلموا«: فقال
ُويوضح اإلمام اخلطايب يف هذا احلـديث مـن «: ة هذا احلديث بقولهعن دالل :ُِّ

َّأنه عاهبم بالفتوى بغري علم، وأحلق هبم الوعيد بأن دعا عليهم وجعلهم يف : العلم
ًاإلثم قتلة له ََ َ«. 

َّوبعد أن عرفنا مكانة العلم وأمهيته يف الدعوة إىل اهللا، ينبغي أن تعرف حقيقـة 
ذه احلقيقة العظيمة أسـوق إليـك أخـي العلم النافع يف الدنيا واآلخرة، وملعرفة ه

: :  بعض كالم أهل العلم يف ذلك حيث يقول شيخ اإلسالم ابن تيميـة!القارئ
َّوليحذر العبد مسالك أهل الظلم واجلهل، الذين يـرون أهنـم يـسلكون مـسلك «

ًالعلامء، تسمع من أحدهم جعجعة وال ترى طحنـا، فـرتى أحـدهم أنـه يف أعـىل 
ُام يعلـم ظـاهرا مـن احليـاة الـدنيا، ومل حيـّدرجات العلم، وهو إنـ َ  حـول العلـم ْمً

 .»خّاملوروث عن سيد ولد آدم 
                                                       

 »الــسنن«، والبيهقــي يف )١/٣٣٠(، وأمحــد )٥٧٢(، وابــن ماجــه )٣٣٦( أخرجــه أبــو داود :حــسن) ١(
 )].٣٢٥ (»صحيح أبو داود«[ ، )١/٢٢٨(

 ).١/٨٩ (»معامل السنن«) ٢(

 ).٧٤ (»الرد عىل البكري«) ٣(
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 العلـم واهلـدى خّشبه (: يف حقيقة العلم وأثره : ويقول اإلمام ابن القيم
الذي جاء به بالغيث؛ ملا حيصل لكل واحد منهام من احلياة واملنافع واألغذية، كـام 

ُر فيها ويزكو، وتظهر بركته وثمرتهَّأن القلوب تعي العلم فيثم ُ ُ ُ(. 
ُالعلم الرشعي الذي يفيد معرفة : املراد بالعلم«: : ويقول احلافظ ابن حجر

ّما جيب عىل املكلف من أمر دينه يف عباداته ومعامالته، والعلم باهللا وصفاته، ومـا 
 .»جيب له من القيام بأمره

، وهـو خث اهللا بـه رسـوله ما بعـ: والعلم هو(: : ويقول شيخ اإلسالم
؛ ]٥٦:غـافر[q p o n m l k j i h : السلطان، كام قـال تعـاىل

ًفمن تكلم يف الدين بغري ما بعث اهللا به رسوله كان متكلام بغري علم، ومـن تـواله  ّ
ُّالشيطان؛ فإنه يضله وهيديه إىل عذاب السعري ُ َّ(. 

 .)خ والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول(: : ويقول
َبجالء طريقة أهل البدع يف أخذهم للعلـم؛ حيـث قـال : وقد أكد َّوإنـام (: ٍ

ُيتكلمون بحسب آرائهم وأهوائهم؛ فيتكلمون بالكذب والتحريف، فيدخلون يف  ّ ّ
 .)دين اإلسالم ما ليس منه

                                                       
 ).١/٦٠ (»مفتاح دار السعادة«) ١(

 ).١/١٤١ (»الفتح«) ٢(

 ).٢٨/٣٩ (»الفتاوى«) ٣(
 ).١٣/١٣٦ (»الفتاوى«) ٤(
 ).٧٤/٧٥ (»الرد عىل البكري«) ٥(
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ِّالفات تكون بنيل العلم عىل فهم سلف األمة، يؤكد فالسالمة من البدع واملخ ّ
ُولكن كل من مل يكن علمه وعمله يرجـع إىل (: : شيخ اإلسالم ذلك حيث قال ُُّ
ُ، مقتديا بالرشيعة النبوية؛ مل خيلص مـن األهـواء خ ّالعلم املوروث عن الرسول ّ ً

 .)ُّ بل كله أهواء وبدع،والبدع
 :يخ اإلسالم فـإن مـن أوصـاف أهـل البـدعّوعىل هذا التقرير الذي قرره ش

ٍاالعتامد حقيقة عىل أصول ابتدعها شيوخهم ال حييدون عنها  ويف هذا يقول شيخ ،ً
ُّمة ما حدث من التفرق واالخـتالف، صـار أهـل ّفلام حدث يف األ«: : اإلسالم ّ

ًالتفرق شيعا؛ صار عمدهتم يف الباطن ليست عىل القـرآن واإليـامن، ولكـن عـىل  ُّ
 .» ابتدعها شيوخهمٍأصول

ًفالواجب عىل الداعي إىل اهللا أن يكون متحليا بالعلم الرشعي الذي بـه يرفـع  ِّ
َّاجلهل عن نفسه وعن غريه، عارفا بالسنة والبيان واحلجة والربهان؛ فالعلم يرفـع  َّ ً
ُالداعية إىل اهللا من الوقوع يف حضيض البدع واألهواء؛ فتقوى حجتـه، ويـستقيم  ُ َّ

َّإن الصادق يعتمد «: ؛ حيث يقول:ِّكد ذلك الشيخ عبد احلميد بن باديسحاله؛ يؤ
ًعىل احلجة والربهان؛ فال جتد يف كالمه كذبا وال تلبيسا وال ادعاء جمردا، وال تقـع  ً ًَّ ً ِّ َّ

ُمن سلوكه يف دعوته عىل التواء، وال تناقض، وال اضطراب ٍ«. 
                                                       

 ).٧٤/٧٥ (»الرد عىل البكري «)١(

 ).١٣/٥٨ (»جمموع الفتاوى«) ٢(
 ).١٧ (»الدرر الغالية يف آداب الدعوة والداعية«) ٣(
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َّمـة املحمديـة يتـضح لـك َّوعىل ضوء هذه النقوالت العلميـة عـن علـامء األ َّ َّ  
ً أنه ليس كل ما ادعي بأنه علم يعد علام؛ ما مل يكن ذلـك العلـم -!أخي الداعي- ّ ّ ٌَّ ُّ ُّ

ًمأخوذا من مشكاة النبوة، مقيدا بالضوابط الرشعية، مقرتنا به فعل املأمور وتـرك  ً ًّ ّ
ًاملحظور، معتصام صاحبه بالكتاب والسنة، مدعام دعوته باحلجة والربها ًن، جمتنبـا ً

ًاألهواء واآلراء، مبتغيا بعلمه األجر والثواب، سائال ربه السداد والصواب ً. 
ُوكام يظهر من خالل النقوالت العلمية يف أمهية العلم للـداعي إىل اهللا، خطـأ  ُ
كثري من الدعوات املنترشة اليوم باسـم الـدعوة واحلـرص عليهـا؛ حيـث يـسيح 

ّ الدعوة إىل اهللا، مع جهلهم وقلة علمهم، حتى أفرادها وجيوبون أقطار العامل باسم
ٍأصبح ينطوي حتت لوائها كثري من الناس والدمهاء عـىل غـري أسـاس مـن العلـم  ٌ

ّ املستيضء بنور الكتاب والسنة عىل فهم سلف األمة،الصحيح ّ. 
والناظر يف كثري من الدعوات املنترشة والتنظيامت املختلفة يـرى بعـني البـصرية 

ٍ للعلم وحتصيله عىل أصناف متباينة، فجاهل بالعلم الرشعي، وغري مبـال ّأهنا بالنسبة ٌ
ّبتحصيله، وال يعريه اهتامما يف وقته وحياته، وآخـر يـستخدم العلـم الـرشعي لبـث  ً ُ
َّمفاسده، وتلبيس بدعته، وذلك بيل أعناق النصوص الرشعية، لتخدم ما هو عليه من  ِّ َ ِ

هل العلم والبصرية، بـل عـىل طـرق أهـل عىل قواعد أال رأي وهوى، يطلب العلم 
ُالبدع واهلوى، وهي طريقة يسلكها بعض أهل الطرق القديمة واحلديثة خلدمة ما هم 

وهذه هي حال هذه (: : عليه، ويف بيان حال هؤالء وأمثاهلم يقول اإلمام ابن القيم
ّالفرق احلادثة يف الرشيعة مع الرشيعة، وذلك أن كل فرقة مـنهم تأولـت يف الـ رشيعة ّ
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ُتأويال غري التأويل الذي تأولته الفرق األخرى، وزعمت أنه الـذي قـصده صـاحب  ّّ ُ ً
ُالرشع، حتى متزق الرشع كل مم ّق، وبعد عن موضوعه األولَّزّّ ُ(. 

ّفالعلم النافع هو علم الكتـاب والـسنة عـىل فهـم سـلف األمـة ً بعيـدا عـن ،ّ
ّالتلبيسات املكسوة بحلة الفصاحة، والعبـارة ال ٍرشـيقة عـىل غـري أسـاس علمـي ّ

 ًمكني، فيكون بذلك فتنة للذين ال يعلمون، ويف هذا املعنى يقول اإلمام ابن القيم
ّها، مزخـرف األلفـاظ، ملفـق املعـاين، مكـسوا حلـة َّأن يأيت به صاحبه ممو«: : ُ ًّ َّ ً

ُالفصاحة والعبارة الرشيقة، فترسع العقول الضعيفة إىل قبوله واستحسانه، وتبادر 
 .» اعتقاده وتقليدهإىل

ًفعىل الداعي إىل اهللا املـسدد أن يكـون متـصفا بـصفة العلـم والبـصرية عـىل  ّ َّ
 .خد اهللا ورسوله امفهومها الصحيح، وعىل ما أر

 

الصرب من الصفات العظيمة التي وصف اهللا هبا عز وجل املتقني، وعىل رأس 
 بل جعلها اهللا من صفات أهل ،يهم الصالة والسالمُرسل اهللا وأنبياؤه عل: هؤالء

! " # $ % & ' ) ( * : ّاجلنة؛ حيث قال تعاىل
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 .ٌصفات ال يتصف هبا إال أهل الصرب؛ فتلك ]ل عمرانآ[; >
                                                       

 ).٢/٤١٦ (»الصواعق املرسلة«) ١(

 ).٢/٤٣٦ (»الصواعق«) ٢(



 

 ١٠٧٠ ضوابط منهج السلف يف الدعوة، ورشوطها: الباب الرابع عرش

َّوقد حتدث شيخ اإلسالم عن معنى الصرب وأمهيته؛ حيـث قـال وهلـذا «: : َّ
ُكان الصرب واجبا باتفاق املسلمني عىل أداء الواجبات وترك املحظورات، ويدخل  ّ ً ُ

ّالصرب عىل املصائب عن أن جيزع فيها، والصرب عن اتباع أهـواء النفـوس : يف ذلك ُ
ً اهللا عنه، وقد ذكر اهللا الصرب يف كتابه يف أكثر مـن تـسعني موضـعا، وقرنـه مما هنى َ

 .»]البقرة[¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª: بالصالة يف قوله
ّفالصرب خلصة مهمة للداعية الذي يريد نجاح دعوته لإلسـالم والـسنة؛ ألن  ٌ ٌّ ُ َّ ّ

ّلــف أفهــامهم، وتكثــر شــبهاهتم، ممــا يــؤثر عــىل مــدى النــاس جتــاه الــدعوة ختت ُُ ُ
ٍاستجابتهم؛ فبقدر ما يف الداعية من صرب وحتمل يكون مدى استجابة النـاس لـه؛  ُّ ٍ

ُألن الصرب له أثره البالغ يف نفوس الناس، وذلك كام قال تعاىل ُ : ] \ [ Z

l k j i h g f e d c b a ` _ ^  s r q p o n m
w v u tx ]َفصلت ِّ ُ[. 

ّأن اهللا جل وعال يعطي عىل الرفق والـصرب مـا ال يعطـي : ّومما يدل عىل ذلك
ّإن اهللا رفيق حيب الرفق، ويعطـي عـىل «: خعىل اجلزع والعنف، ويف ذلك يقول  ٌ

 .»سواهما  عىل العنف، وما ال يعطي عىل ما ال يعطيالرفق 
ُ جيسد لنا صور الصرب يف أروع أشكاله؛ عندما رد قومه خوهاهو رسول اهللا  َُّ َ ِّ

َدعوته وآذوه، فلم يقبلوها، فعرض عليه م ْك اجلبال أن يطَلَ ُ خـشبني، بق عليهم األُ
                                                       

 ).١٠/٣٩ (»لفتاوىا«) ١(

 ).٢٥٩٣( أخرجه مسلم :صحيح) ٢(



 

 ١٠٧١ ضوابط منهج السلف يف الدعوة، ورشوطها: الباب الرابع عرش

ُفإذا بصور الصرب واحللم تتضح وتربز يف أحلك الظروف واألحوال؛ حيـث قـال  ُ
 .»ً ال يرشك به شيئا،رج اهللا من أصالهبم من يعبد اهللا وحدهُبل أرجو أن خي«: خ

 .وة لإلسالمه يف سبيل الدعَمُّ وحتمله وحلخفام أعظم صربه 
ُوال يدفع الداعية إىل هذه الصفة العظيمة اجلليلة إال إخالصه ويقينـه وإيامنـه  ُ ُ ُ ُّ َ
ُباهللا؛ ألنه بصربه وحلمه يعظم أجره، ويقوى أثره، ويزيد إيامنه حتى حيتسب كـل  ُ ُُ ُ ُّ ُ ُ ُ
َّأمر يصيبه يف سبيل الدعوة إىل اهللا يف جانب اهللا؛ مبتغيا األجر والثواب، وما أعـد ً ُ ه ٍ

 .اهللا ألويل األلباب
ُكان عليه الصالة والسالم إذا تعـرض ألذيـة مـن قومـه ال يزيـد عـىل قولـه َّ َّ :

 .»َيرحم اهللا موسى؛ قد أوذي أكثر من هذا فصرب«
ّوالبد أن يعلم أنه ليست قوة البدن وحدها هي القوة التي يتميز هب ّ ّ ا اإلنـسان؛ ُ

ّفهي موجودة يف احليوان أكثر منها يف اإلنسان، ولكن القوة التي يتميز هبا اإلنسان  ّ َ
ً بعيـدا عـن ،ّ هي قوة ضبط الـنفس-ّوينبغي أن يتحىل هبا الداعية يف كل مواقفه-

لـيس «: خًاإلثارات واالنفعاالت، بعيدا عن الغضب واحلامس املفـرط، يقـول 
ّالرصعة؛ إنام بالشديد   .»الشديد الذي يملك نفسه عند الغضبُّ

                                                       
 ).١٧٥٩(، ومسلم )٣٢٣١( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

 ).١٠٦٢(، ومسلم )٣٤٠٥( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(

 ).٢٦٠٩(، ومسلم )٦١١٤( أخرجه البخاري :صحيح) ٣(



 

 ١٠٧٢ ضوابط منهج السلف يف الدعوة، ورشوطها: الباب الرابع عرش

َّإذ الغضب من شأنه أن يفسد عىل اإلنسان ترصفه، وحيول بينه وبني الرشد يف  ُ
، »ال تغـضب«:  للرجل الـذي سـأله النـصيحةخإصالح أموره؛ حيث يقول 

ًكررها مراراو َّ. 
ُبل قد جعل العلامء رمحهـم اهللا حكـام رشعيـا فـيمن يـشتغل بالـدعوة إىل اهللا  ً ً
ّوليس متصفا بالصرب واحللم؛ حيث حكموا عليه بعدم صالحيته للـدعوة إىل اهللا،  ً ّ

ّوأن الدعوة ال ترشع يف حقه، يقول اإلمام ابن تيمية ٍّفـإن أدى ذلـك إىل رش «: : ُ ّ
ً مثل أن يكون اآلمر ال صرب له، فيؤذى، فيجزع جزعـا شـديدا ُأعظم منه مل يرشع؛ ً َ

ٌ وينتقص به إيامنه ودينه؛ فهذا مل حيصل به خري ال لـه وال ألولئـك، ،ًيصري به مذنبا ُ ُ
َّبخالف ما إذا صرب واتقـى وجاهـد، ومل يتعـد حـدود اهللا، بـل اسـتعمل التقـوى  ّ

ُوالصرب، فإن هذا تكون عاقبته محيدة َّ«. 
ًأن اهللا عز وجل جعل الصرب صـفة : ّيدل عىل أمهية الصرب يف حياة الداعيةّومما 

¢ : من صفات عباده العاملني، املخالفني لسبيل اجلاهلني، حيث يقول تعـاىل

¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £]الفرقان[. 
ح والفـوز والنجـاة؛ حيـث يقـول ًبل قد جعل اهللا عز وجل الصرب سببا للفال

 .]آل عمران[¼ ½ ¾ ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À: حانهبس
ُّأن اهللا جل وعـال جعـل الـصرب والتحمـل يف : ومن عظيم أثر الصرب ونتاجه

: : ًسبيل الدعوة إليه سببا يف اإلمامة يف الدين، يقول شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة
                                                       

 ).٦١١٦( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

 ).١٤/٤٧٣ (»الفتاوى«) ٢(



 

 ١٠٧٣ ضوابط منهج السلف يف الدعوة، ورشوطها: الباب الرابع عرش

L K J : ل اإلمامة يف الدين موروثة عن الصرب واليقني بقوله تعاىلوجع«

U T S R Q P O N M]ٌ؛ فــإن الــدين كلــه علــم بــاحلق، ]الــسجدة ِ َّ
ُوعمل به، والعمل به ال بد فيه من الصرب، وطلب علمه  َّ  .»حيتاج إىل الصربٌ

ّومما يدل عىل أمهية الصرب  ًخـصوصا للـدعاة الـسائرين عـىل مـنهج احلـق، -ّ
ّأن اهللا جل وعال جعل دخول اجلنة، والفوز بالـدرجات العـىل مـن : الداعني إليه َ

) ( * + , - . / 0 : نتاج الـصرب عـىل دينـه؛ حيـث يقـول تعـاىل

 .]آل عمران[1 2 3 4 5
ًبل لقد جعل اهللا جل وعال لكل عمـل جـزاء ّ مقـدرا إال الـصرب؛ فإنـه فـوق ٍ ََّّ ً

َالزمر[ë ê é è ç æ å: التقدير واحلساب، يقول تبارك وتعاىل ُّ[. 
ًخاصة داعية أهل السنة واجلامعة-فيجب عىل املؤمن   يف مواطن أن يصرب: -َّ

: ُاحلق؛ حيث طريق األنبياء والصاحلني، وحيث دليل العزم والقوة؛ كام قال اهللا تعاىل
È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ]لقامن[. 

́ µ ¶ : ويقول تعاىل  ³ ² ± ° ̄  ® ¬ «

Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧]آل عمران[. 
ِّفالصرب دليل القوة والدوام واالستمرار، يؤكد ذلك الشيخ العالمة ابـن بـاز؛ 

بل صرب واحتسب، وسار يف ُ مل يبال بذلك، ومل يكرتث به، خّلكنه «: حيث يقول

                                                       
 ).١٠/٣٩ (»الفتاوى«) ١(



 

 ١٠٧٤ ضوابط منهج السلف يف الدعوة، ورشوطها: الباب الرابع عرش

ًالطريق، ومل يزل داعيا إىل اهللا عز وجل، صابرا عىل األذى، جماهرا بالـدعوة، كافـا  ّ ً ً ً
ّعن األذى، متحمال له، صافحا عام يصدر منهم حسب اإلمكان ًِّ ً«. 

ٌأن الصرب طريق األنبياء واملرسلني، وأنه سبيل لنجاح الداعية؛ حيـث  :ويؤكد َّ
ك طريق أصلح للدعوة من طريق الرسل، فهـم القـدوة، وهـم وليس هنا«: يقول

ًاألئمة، وقد صربوا صرب نوح عىل قومه ألف سنة إال مخسني عامـا، وصـرب هـود،  َ ٍ
ُوصرب صالح، وصـرب شـعيب، وصـرب إبـراهيم، وصـرب لـوط، فاصـرب وصـابر، 
ُّواستعمل الرفق، ودع عنك العنف، ودع كل سبب يضيق عىل الدعوة ويـرضها،  ُ ِّ ُ ّ ِّ

َويرض أهلها ُّ«. 
َّوما أحوج الداعية إىل منهج السلف إىل أن يصرب وحيتسب، ويتـسلح بـسالح 

   أتبـاع ،َّاحللم والصرب؛ وذلك يف وجه تلـك احلمـالت احلاقـدة ضـد أهـل الـسنة
 وأتباع احلزبيات الفكريـة اجلامعيـة الوافـدة ،ّسلف األمة من أهل البدع واألهواء

 .املنترشة اليوم
  وعالمـات البـدع عـىل «:  يف عقيدتـه: م أبو إسامعيل الـصابوينيقول اإلما

ُأهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياهتم وعالماهتم شدة معـاداهتم حلملـة أخبـار النبـي  َّ ٌ
ً واحتقــارهم هلــم، واســتخفافهم هلــم، وتــسميتهم إيــاهم حــشوية وجهلــة خ ً ّ

ِّوظاهرية ومشبهة ً«. 
                                                       

 ).٣ (»فضل الدعوة«) ١(

 ).٣٨/٢١٠( العدد »جملة البحوث اإلسالمية«) ٢(
 ). ١٠١ (»عقيدة السلف وأصحاب احلديث«) ٣(



 

 ١٠٧٥ ضوابط منهج السلف يف الدعوة، ورشوطها: الباب الرابع عرش

أهل العلم واإليامن هم ورثـة النبـي ّولـام كان «: : يقول الشيخ ابن عثيمني
ُ وأصـحابه مـن أولئـك خ لقوا من أهل الكالم والبدع مثل ما لقيـه النبـي خ

َّاملرشكني؛ فكانت كل طائفة من هذه الطوائف تلقب أهل السنة بام برأهم اهللا منـه  َ ُُّ ِّ ُ
ّمن ألقاب التشنيع والسخرية؛ إما جلهلهم باحلق؛ حيث ظنوا صحة ما هـم عليـه ّ ِّ ّ، 

َّوبطالن ما عليه أهل السنة وإما لسوء القصد؛ حيث أرادوا التنفري عن أهل الـسنة  ُ
 .»ُّوالتعرض آلرائهم من علمهم بفسادها

ّ إال أنـه التـزم ،َّوما من ذنب لداعية املنهج السلفي يف ذلك التشنيع املوجه إليه ّ
ٍطـورة كثـري منهج السلف الصالح يف دعوته وعبادته، ووقف بالتحذير والبيان خل

 .َّ املخالفة ملنهج األولني السابقني من السلف الصالح،من الدعوات املنترشة
ّومهام يكن من أمر، فال بد للداعية من االلتزام بمنهج الـسلف الـصالح دون  ٍ
ٍااللتفات إىل ما قد يواجهه من محالت مغرضة من أهل األهواء والبـدع، عـىل أن  ٍ ُ

: بقولـه : لعرص؛ يؤكد ذلك اإلمام ابن القـيمَهذه احلمالت ليست وليدة هذا ا
ِّولـام أراد املتأولون املعط« َّ ّلون متام الغرض اخرتعوا ألهل السنة األلقاب القبيحة؛ ّ

حشوية، ونواصب، ونوابت، ولقوا منهم ما لقي األنبياء وأتباعهم مـن : ّفسموهم
َأعدائهم، وهذا األمر ال يزال يف األرض إىل أن يرث اهللا األرض ُ  .» ومن عليهاُ

ٌوهذا قليل من كثري مما ذكره علامء أهل الـسنة يف بيـان وجـوب الـصرب واحللـم 
َّلداعية أهل السنة يف مواجهة ما يكيد له أعداؤه من أهل البدع والشقاق، فعـىل املتبـع  ِّ

                                                       
 ).١٠٤ (»رسالة يف العقيدة«) ١(

 ).٢/٤٤١ (»الصواع املرسلة«) ٢(



 

 ١٠٧٦ ضوابط منهج السلف يف الدعوة، ورشوطها: الباب الرابع عرش

ّملنهج السلف أن يتدبره ويتأمله، فإنه يف غاية األمهية يف هذه األزمان، فام أحوج داعي َّّ ة ّ
ُأهل السنة إىل الصرب عىل دعاة الباطل، وذلك بالصرب عـىل أذاهـم، وكـشف زيفهـم 
ّوبدعهم؛ ليحذرهم املسلمون، فذلك دليل صدق الطلب، يؤكـد ذلـك ابـن القـيم،  ِّ

ّفالبصري الصادق ال يستوحش من قلة الرفيق، وال من فقده إذا استـشعر «: : بقوله ِ
ّقلبه مرافقة الرعيل األول الذين أنع ِّم اهللا عليهم مـن النبيـني والـصديقني والـشهداء َُ ِّ

 .»ُّوالصاحلني؛ فتفرد العبد يف طريق طلبه دليل عىل صدق الطلب
َّ أن فوائـد الـصرب، وثـامره ومـا أعـده اهللا !ومن هنا يتضح لك أخي الداعيـة َ ّ

َّللصابرين ال يكون إال ملن فهم الصرب عىل املفهوم الصحيح؛ وذلـك بالـسري عـىل 
 . احلق، والدعوة إليه، والصرب عىل األذى فيهطريق

ُومن خالل ذلك يعلم خطأ كثري من الدعوات التـي تفهـم الـصرب عـىل غـري  ُ
ّمفهومه الرشعي، فتجدهم وقد أوقعوا األمة يف املحن والباليا والفتن والقالقـل، 
َّوعرضوا شـباب األمـة للهـالك، ومـا ذاك إال لقـصور فهمهـم يف معنـى الـصرب  َّ

َّ؛ حيث يقوم كثري من دعاة تلك احلركات والتنظـيامت الدعويـة بتوجيـه الرشعي ٌ
َّأفرادها وشباهبا ملنازعـة أويل األمـر أمـرهم، ومـن ثـم إثـارة الـشعوب علـيهم،  َ
ّوإدخال تلك األساليب والطرق يف مسمى األمر باملعروف والنهـي عـن املنكـر، 

َّسالكة يف ذلك مسالك اخلـوارج األول، إن مل تكـن أشـد ُ ّ، وإذا مـا عمـت الفتنـة ً
ًالبالد والعباد، قام هؤالء يتلون آيات الصرب واملـصابرة، وكثـريا مـن األحاديـث 

                                                       
 ).١/٥٥ (»إغاثة اللهفان«) ١(
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اآلمرة بالصرب عند االبتالء، غري نـاظرين إىل أسـاليبهم الدعويـة اخلطـرية املنافيـة 
ٌسنة النبوية، وما علموا أن الصرب بعد هذه األساليب اخلاطئة ليس إال اجتهاد يف لل ّّ
ّباطل، وتغرير بشباب األمةال ٌ. 

النظر يف تلك املسالك اخلاطئة وتصحيحها، وسـلوك : ّفإن الواجب عىل هؤالء
ٌاملنهج السليم يف ذلك؛ فاالقتصاد يف السنة خري من االجتهاد يف البدعة والفتنة؛ فال 

ُوهلـذا كـره «:  ذلـك بقولـه:ُّجيوز هلم التعرض للبالء والفتنة، يؤكد شيخ اإلسـالم
ُء أن يتعرض للبالء؛ بأن يوجب عىل نفسه ما ال يوجبه الشارع عليهللمر ُ َّ«. 

يف بيان خطأ ما يكون من أتباع األحزاب والفـرق يف  :ويقول اإلمام ابن القيم
 عـن قتـال خُهنيـه «: فهمهم اخلاطئ للصرب املرشوع، وغشياهنم ألبواب الفـتن

َ واخلروج عىل األئمة وإن ظلموا وجاروا،األمراء ً ما أقاموا الصالة؛ سـدا لذريعـة َّ َّ
ّالفساد العظيم، والرشك الكثري بقتاهلم؛ كام هو الواقع، فإنه حصل بسبب قتـاهلم، 

 .»واخلروج عليهم أضعاف ما هم عليه، واألمة يف بقايا تلك الرشور إىل اآلن
ّالداعي أال يستدعي األذى لنفسه، بل يعمـل عـىل عـدم «: وعليه فيجب عىل

ّإذا وقع عمل عىل رفعه بكل وسيلة مرشوعة يف ضوء ما جاء يف الكتاب ُوقوعه، و
 .»والسنة

                                                       
 ).١٠/٣٨ (»الفتاوى«) ١(

 ).٣/١٤٩ (»ّإعالم املوقعني«) ٢(

 ).٩ (»حكم استدعاء البالء«رسالة ) ٣(



 

 ١٠٧٨ ضوابط منهج السلف يف الدعوة، ورشوطها: الباب الرابع عرش

ــرشعية  وينبغــي للــداعي إىل اهللا أن يكــون عــىل فقــه وبــصرية للــضوابط ال
ُوالقواعد املرعية يف مثل هذه األبواب، حتى ال تزل قدمه، وال يضل فهمه ُّ َّ َّ. 

 
 

ّإن عــىل الــداعي إىل اهللا املــسلم أن يراعــي الفــوارق الدعويــة بــني املــسلمني  ُ ّ  
وغري املسلمني؛ وذلك من حيث األسلوب يف الدعوة هلؤالء وأولئـك؛ وممـا هـو 

ّمعلوم أن النبي  ٍّ قد وجه الدعوة لعموم الناس مؤمنهم وكافرهم؛ ولكلخٌ  مـن  ّّ
ّصنفني طريقة يف دعوته وبيان احلق له، واملنهج العام الذي جيمـع مـسائل هذين ال

ّالدعوة هو الدعوة إىل توحيد اهللا عز وجل وإفراده بالعبودية ونبذ عامة الـرشكاء؛  ّ
؛ ]٣٦:النحــل[O N M L K J I H G F E D : فقــد قــال تعــاىل

ٍفأول دعوة  َّتوجه هلؤالء الكفار هي الدعوة إىل األمر الذي ال تصح أعامهلم إال به، ّ ُ ّ
¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ : ُأال وهو أمر التوحيد، وذلك كـام قـال تعـاىل

 . اآلية]٥٤:التوبة[¸
َوثم أمور جيب أن يضعها الداعية نصب عينيه يف هذا الصدد، ومنها • ٌ  : ما يأيتَّ

ُ إىل اهللا هذا األمـر؛ إذ هـو أول أسـاس وأصـل يـدعى إليـه  أن يراعي الداعي-١ ّ َ
ّالكفار، وذلك ما دل عليه قوله   عنـدما بعثـه إىل ا حيـنام قـال ملعـاذ خّ

ُشـهادة : هّ فليكن أول ما تدعوهم إليـ،ًإنك تأيت قوما من أهل الكتاب«: اليمن
ّ؛ ولذلك كـان أول رسـول »ّإىل أن يوحدوا اهللا«، ويف رواية »أن ال إله إال اهللا

                                                       
، وقـد )١٩(، ومـسلم )٧٣٧٢(، )٤٣٤٧(، )١٤٩٦(، )١٤٥٨(، )١٣٩٥( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

ِبني األحاديث وجعلهم حديثا واحدا مومها بذلك، فإنه مل يأت هبذا اللفظ ال يف ) السحيمي(مجع املؤلف  ً ً ً
 .الصحيحني وال يف غريهم، انظر لفظ احلديث
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الـرشكاء ، دعا إىل التوحيد ونبذ ×ٌبعثه اهللا إىل أهل األرض، أال وهو نوح 
E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 : كام قال تعاىل

I H G F]األعراف[. 
ّ أن يوقف الداعي إىل اهللا هـؤالء املـرشكني بعـني الواقـع، وبمـسالك احلجـة -٢ َُ

 يـدعوهنا مـن دون اهللا، ُوالربهان، ورضب األمثال، عىل حقـارة اآلهلـة التـي
ًوأهنا ال تنفع وال ترض، وال حول هلا وال قوة، فهي حمتاجة لغريها، فضال عـن  ٌ َ
ُنفعها لغريها؛ ويقيم احلجة البالغة عىل انعدام الفائدة فيهـا، وأهنـا أحـوج مـا 
ُّتكون إىل رمحة اهللا وفضله، فضال عن عبادهتا والتوجه إليها؛ وذلك كـام فعـل  ً

 قومه؛ فقد أوقفهم عىل حقيقة ما يعبدون، حيـث أوقـف  وسط×إبراهيم 
ّقومه بأسلوب احلجة واملناظرة عىل عدم قدرة آهلتهم التي يعبـدوهنا مـن دون  َ
ُاهللا، وأهنا خلق من خلق اهللا؛ فـام هـي إال كواكـب، وشـمس، وقمـر، تطلـع  َ ّ ٌ ّ

ُوتأفل، ال تستحق وصف األلوهية، بل هي بحاجة إىل من يـسريها، ثـم ِّ َُ ٍّ ّ  قـال ُ
 .]األنعام[t s r q p o: هلم

َوها هو عليه الصالة والسالم يوقف قومه عـىل حقيقـة آهلـتهم بكـل دالئـل  ُ
w v u t s r  z y x: العقل والفطرة، كام حكى اهللا ذلك عنه بقوله

 .]الشعراء[} |
ُلفت نظر الكافر إىل عجائب صنع اهللا تعاىل يف آياته الكونية، وبيان البـون ُ أن ي-٣ َ

الشاسع بني تلك العجائب وحقارة ما يعبدون من دون اهللا تعاىل؛ ومن تلـك 
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ُخلـق الـسموات واألرض، والـشمس، والقمـر؛ وهـذا : اآليات والرباهـني
 .ّالصنع الباهر بكل آياته ودالئله وبراهينه

ّىل مبـدأ خلقهـم، وعظـيم قـدرة اهللا يف ذلـك، وأن الـذي وكذلك يوقفهم ع
:  ليس بعاجر عن النشأة األخرى؛ وذلك كـام يف قولـه تعـاىلهم النشأة األوىلأنشأ

p o n m l k j i h g f e d w v u t s r q z y x 
 .]يس[} |

َففي تلك األدلة الباهرة كفاية لتوجيه البيان القوي الذي خياطب فطر وعقول  ُ ِّ ٌ ّ
ّهؤالء الكفار املعاندين املكذبني ّ. 

ُوها هو كالم ربنا جل وعال يف دعوة النصارى للوقوف عىل حقيقة عبادهتم 
وأنه ال يمكن ُلغري اهللا تعاىل وبيان أهنا خالف الفطرة التي فطر اهللا الناس عليها، 

ُملن يعبد من دون اهللا ً ويكون مستحقا للعبادة أن يكون حمتاجا لألكل والرشاب؛ ،ُ ً ّ
ّ وأمه برشان، هلام من خصائص ×فلقد أوقف اهللاُ النصارى عىل أن عيسى 

¢ : ّالبرش ما ينفي عنها استحقاقهام للعبادة كام زعم الكفار، ويف ذلك يقول تعاىل

 ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ µ ´ ³ ² ± ° ¯
¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶]املائدة[. 

ّ أن يسلك مع الكفار أسلويب الرتغيب والرتهيب؛ الرتغيب باحلياة األخرويـة -٤ َ َُ ّ ُ
ب بآيات اهللا ّوالنعيم األبدي، والرتهيب بام ينتظره بعد األجل املحتوم ملن كذ

ّورسله؛ ورضب أمثال يف هـذا األمـر عـىل مـا مـىض مـن األقـوام املكـذبني  ٍ ُ
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ٌلرسلهم املخالفني فطرهم، املعارضني ألمر رهبم؛ وذلك مثـل مـا فعـل نـوح ّ 
r q p o n m l :  لقومه من الرتغيب والرتهيب حيث قال×

w v u t s¡ � ~ } | { z y x ]نوح[. 
ّوخالصة األمر؛ أن من أهم ما جيب عىل الداعي إىل اهللا مراعاته يف دعوته لغري  ُ

 :املسلمني
ِأن يكون عارفا للفروق بني املسلمني وغريهم؛ فلكل طريقة يف دعوته ختالف  ٌ ًٍّ

ُون واسع من حيـث املبـدأ واملنتهـى، ٌالطريقة األخرى؛ فالفرق بينهام شاسع، والب
ومن حيث األسلوب والطريقة؛ وجيب يف ذلك حماكاة القـرآن الكـريم يف حمـاورة 

 يف منهج دعوته هلـؤالء خِّ الكتاب ومناقشة املرشكني، والتأيس بسرية النبي لأه
ّيف مجيع املناحي، ومن أمهها وأعظمها إيقاف هؤالء عىل حقيقة بطالن ما يعبدون : ِ

ّ العقلية والواقعيةّون اهللا باحلجج القطعية والرباهنيمن د ّ. 
 

ُّ والواقـف عليهـا بتـدبر وتأمـل، وكـذا طريقـة خّإن املتتبع لـسنة رسـولنا  ُّ
ً، والتابعني هلم بإحسان جيد أن هلم منهجا قويام، فيه التفريـق بـني يالصحابة  ً ّ ُ

 .أهل البدع واهلوىدعوة أهل اجلهل و
َففرق واضح بني من كان خطؤه ناجتا عن جهل، ومن كان يسري عـىل طريقـة  ً ٌُ

ُمبتدعة، نتاجها اخلطأ والزلل؛ فكـان سـلفنا  ُ ّ ُ ُ  يعلمـون اجلاهـل، ويقيمـون يَ
ّاحلجة عىل املعاند املكابر صاحب البدعـة والطريقـة املـستحدثة؛ فننظـر إىل هـذه 

 .قف عىل ذلكالنصوص واآلثار اآلتية لكي ن
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ُبينام نحن يف املسجد (:  قالا من حديث أنس »صحيحه«ٌأخرج مسلم يف 
ُ إذ جاء أعرايب، فقام يبول يف املسجد، فقـال أصـحاب رسـول خمع رسول اهللا  ٌُّ ْ

ْمه مه، قال: خاهللا  َْ ، فرتكوه حتى بـال، »ُال تزرموه، دعوه«: خقال رسول اهللا : َ
ٍإن هذه املـساجد ال تـصلح لـيشء مـن هـذا «:  دعاه فقال لهخرسول اهللا ّثم إن  ُ ّ

 ).»َالبول وال القذر، إنام هي لذكر اهللا عز وجل، والصالة، وقراءة القرآن
ِفلننظر إىل هذا املسلك النبوي الرشـيد؛ كيـف بـدأ بتعليمـه وإرشـاده جلهـل  ِ

 .املدعو وعدم معرفته باحلكم الرشعي يف ذلك
َمن حديث معاوية بن احلكم السلمي  :ٌج مسلموكذلك أخر بينـا :  قالاُّ

ُ، إذ عطـس رجـل مـن القـوم، فقلـتخِّأنا أصيل مع رسـول اهللا  يرمحـك اهللا، : ٌ
ِفرماين القوم بأبصارهم، فقلت ُوا ثكل أمياه: ُ َ ِّ ُ َ ْ ُما شـأنكم تنظـرون إيل؟ فجعلـوا ! ُ

ّكنـي سـكت؛ فلـام صـىل صمتونني لُيرضبون بأيدهيم عىل أفخاذهم، فلام رأيتهم ي
ِّ فبأيب هو وأميخُرسول اهللا  ُ ِ َ ِ ً ما رأيت معلام قبله وال بعده أحـسن تعلـيام منـه، ،َ ًَ َ َ ِّ ُ

َما كهرين، وال رضبني، وال شتمني، قال! فواهللا َ َإن هذه الـصالة«: َ ُ ال يـصلح فيهـا ّ
 .»ُ، إنام هو التسبيح والتكبري وقراءة القرآنسلناٌيشء من كالم ا

ُ املوفق كيف كانت عادة رسول اهللا !فانظر أهيا الداعي إىل اهللا  مع األقوام خَّ
ًاجلاهلني الذين يقعون فيام هنى اهللا عنه، أو يفعلـون شـيئا خمالفـا للـرشيعة جهـال ً ً 

ِّ تعليم هؤالء، وبيان احلق هلم بدليله برفق ولنيخمنهم؛ فإن عادته  ُ ُ. 
                                                       

 .واللفظ له) ٢٨٥(، ومسلم )٢١٦( أخرجه البخاري :صحيح )١(

 ).٥٣٧( أخرجه مسلم :صحيح) ٢(
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ًفعىل الداعي أن يكون شفيقا رحيام، رؤوفا باملـدعوين، باغيـا اهلدايـة هلـم، وأن  ً ً َّ ً
َيكون معامال الناس عىل حسب ما هم عليه من حال، كام هو احلـال عنـد املـصطفى  ً

 من أشفق الناس عىل خُفلقد كان رسول اهللا   عليه،املقتدى به صلوات اهللا وسالمه
َالناس، حيث داهم أعرايب رسول اهللا  ٌّ :  وهو نائم، فرفع عليه الـسيف  وقـال لـهخَ

ِّمن يمنعك من ُ، فسقط السيف، فأمسك به رسـول اهللا »اهللا«: خي؟ فقال رسول اهللا ُ
ّمن يمنعك من«: ، وقال لهخ ُ مل يعاقبـه ولكنـه خ، قال ال أحـد، فرسـول اهللا »يُ ْ ُ

ّ ورمحته باملدعوين، وحمبة خَصفح عنه، فدخل اإلسالم؛ فانظر إىل شفقة رسول اهللا  ّ
ًاخلري هلم؛ حتى أصبح هذا األمر سببا يف هداية من يدعوه، وأصبح أسـلوبا مـؤثرا يف  ِّ ً ً ُ

ُل الدعوة؛ فال يفتح قلوب الناس للدعوة وقبوهلا إال مثل هـذه ً ومفيدا يف قبو،الناس َّ َ
ُاألساليب النبوية النابعة من حب اخلري للناس وبغية اهلداية هلم ّ ّ. 

 وخماطبته باحلسنى يف مجيع األمـور يكـون ،فإذا كان تعليم اجلاهل برفق ولني
ًمؤثرا يف قبوله الدعوة، فإنه يكون واجبا عىل الداعي إىل ا ً ُهللا سلوك هـذا املـسلك؛ ِّّ

َّإذ ال يتم واجب الدعوة إال به ً فيصبح حينئذ واجبا،ُ ٍ. 
ًولكن جيب أن يفهم الداعي إىل اهللا أمرا مهام، وذلك األمر هو  خأن النبـي : ً

ٍمل يكن ليدع األمر عىل إطالقه، بل جعل لكل حالـة لبوسـها؛ فالرخـاء واللـني يف  ّ
ٍوقته، والشدة والوقوف بقوة يف وق تها؛ عـىل حـسب مـا يقتـضيه احلـال واملقـام؛ َّ
ٌّوذلك ألن الدين مبني عىل أمرين ّ: 

                                                       
 ).٨٤٣(، ومسلم )٤١٣٥(واللفظ له، والبخاري ) ٣/٣٦٤( أخرجه أمحد :صحيح) ١(
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 .ٌإما تأصيل وتعليم •
 .أو بيان وحتذير •

ِّفمن كان من أهل التأصيل والتعليم علم ُ. 
ّومن كان من أهـل اهلـوى املعانـدين؛ املخـالفني مـنهج سـلف األمـة، ومـن 

ِّالداعني بخالف منهج احلق؛ بني حاله وحذ ُ ُُ ّر من مقاله؛ عصمة لألمـة مـن زيغـه ِّ ً
 .]األنعام[V U T S R Q P: وضالله لقوله تعاىل

ُوقد بني اهللا العليم احلكيم جـل جاللـه هـذا األمـر العظـيم، فقـال سـبحانه  ّ ّ
Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É : وتعاىل

á à ß Þ Ý Ü]األنعام[. 
 بمجالـسة املبتدعـة كٌويف هذه اآلية موعظـة ملـن يتمـس«: : قال الشوكاين

ّ ويتالعبـون بكتابـه وسـنة رسـوله، ويـردون ذلـك إىل ،ِّالذين حيرفـون كـالم اهللا
ّهم ويغري مـا هـم فيـه فأقـل أهوائهم املضلة وبدعهم الفاسدة؛ فإنه إذا مل ينكر علي ِّ

ُأحواهلم أن يرتك جمالستهم؛ وذلك يسري عليه غري عسري ٌ«. 
ُويتضح هذا األصل العظيم من سريته  ُ ً، حيث روى البخاري حديثا عـن خّ ّ

 ،اخلويرصة التميميذي  جاء عبد اهللا بن ،ِ يقسمخبينا النبي : أيب سعيد اخلدري
                                                       

 .عند رشحه هلذه اآلية) ٢٥٦( للسعدي »تفسري الكريم الرمحن«انظر مزيد من البيان ) ١(

 ).١١٢ (»فتح القدير«) ٢(
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، فقال عمـر بـن »؟ن يعدل إذا مل أعدلَ م،ويلك«: فقال!  يا رسول اهللاْاعدل: فقال
ْدعه؛ فإن له أصحابا حي«: دعني أرضب عنقه، قال: اخلطاب َ ً ُ أحدكم صالته مـع ُرِقّ

ّصالته، وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كام يمرق السهم من الرمية ُ«. 
ٌّفهذا احلديث فيه بيان قـوي ملو ٌ  احلـازم مـن فـرق اخلـوارج، خقـف النبـي ُ

ًوالتحذير من بدعتهم وفتنتهم، وكيف حذر األمة من أفكارهم، مبينـا أوصـافهم  ِّّ
 .َحتى حيذرهم الناس

ّ فيام خيتص بأهل البدع واالنحرافات ،ِوهذا هو منهج أهل السنة أتباع السلف
ها النـارشين هلـا يف ّوالشبهات، خاصة الداعني إليها املدافعني عنها احلاملني ألويت

أواسط جمتمعات املسلمني، وعىل ضوء ذلك جيب التحذير من مسالك أهل البدع 
: ّحني بني طريقة أهل الـسنة رمحهـم اهللا بقولـه :ِّوالشبهات، يؤكد ذلك ابن القيم

ُواشتد نكـري الـسلف واألئمـة للبدعـة، وصـاحوا بأهلهـا مـن أقطـار األرض، « ّ
ّوحـذروا فتنــتهم أشــد التحــذير ّ«أن يراعــي : ، فالواجـب عــىل الــداعي إىل اهللا

ٌالفروق بني أهل اجلهل واخلطأ والزلل، وبني أهل البدع؛ ففرق بـني هـذا وذاك يف 
ّاملعاملة والبيان كام هو واضح فيام تقدم آنفا، علام بأن باب التحذير من أهل البـدع  ًً ّ ٌ

ّسيأيت بيانه بمشيئة اهللا يف باب مستقل يف الفصول القاد ٍ  .مةُ

                                                       
 ).١٠٦٨(، ومسلم )٦٩٣٣( أخرجه البخاري :صحيح )١(

 ).١/٣٢٧ (»مدارج السالكني«) ٢(
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ّوعليه؛ فإن من كان عىل أصـول الـسنة ومـنهج الـسلف الـصالح   ثـم يّ
ٍعرف عنه خطأ وزلل يف أمر ما ٌ ٌ ُ فإنه ال يكون املوقف منه كاملوقف من أهل البدع، ،ُ ّ

ّبل إن هذا الرجل العامل الذي أخطأ يف يشء معني وجانـب فيـه الـصواب تكـون  ّ
ُمعاملته خمالفة متاما ملن عرف بالبدعة ونرش ً َها، أو من عرف بحمـل أفكـار حمدثـة ً ُ َ

مبتدعة يقوم بتأسيسها، أو بالدعوة إليها واالجتهاد فيهـا، ومجـع النـاس حوهلـا، 
ًذلك من كان داعية إىل بدعته لـيس كوسلوك السبل الكثرية يف إضالل الناس هبا،  َ

 ٌكمن مل يشتغل بالدعوة إليها؛ ففرق بني الداعي إليها والساكت عن الدعوة إليهـا،
ّفكل له معاملة، وكل له موقف خيتص به باختالف حال صاحب البدعة، وسـيأيت  ٌ ٌّ ٌٌّ

 .ُمزيد بيان بمشيئة اهللا يف مبحث وسيلة احلكمة
ّأن يراعي ذلك كله يف دعوته إىل الـسنة وحـب  :فالواجب عىل الداعي إىل اهللا َُ
 .أهلها ونبذ البدعة واجتناب أهلها
 

ّهيدف الداعي إىل اهللا السائر عىل مـنهج أهـل الـسنة واجلامعـة واملتبـع ملـنهج  ّ
السلف الصالح لإلصالح واستقامة الناس عىل ديـن اهللا سـبحانه وتعـاىل ابتغـاء 

َهداية الناس وإبراء الذمة أمامه سبحانه وتعاىل ّ. 
ًفلام كان هذا اهلدف هو حمط األنظار؛ كان لزاما عىل الد ّاعي إىل اهللا املـسدد أن ُ

ًيكون عىل حكمة من أمره وفعله وقوله، وأن ينزل الناس منازهلم، كال يف موضعه  َ ُِّ
ومنزلته التي أنزهلم اهللا إياها، وأن يأيت الناس باألسوب الذي يكون أدعى لقبـول 

 .النصيحة ونجاح الدعوة
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ٌوألهل السنة أتباع السلف الصالح طريق وأسلوب ومـنهج قـويم ر اشـد يف ّ
ّدعوة كل من احلكـام واملحكـومني؛ فاألسـلوب جتـاه هـؤالء يتفـاوت بتفـاوت 

 .منزلتهم ومكانتهم
ُومن األمور الالزمة لنجاح الدعوة معرفة أحوال الناس وظروفهم وطبائعهم 
  ًعىل قـدر أحـواهلم وطاقـاهتم، وال بـد أن يكـون أسـلوب الـداعي إىل اهللا طبقـا 

 .حلال املخاطب
ً طريقـا ومنهجـا -أتبـاع الـسلف-أن ألهل الـسنة : َّمثل يفُوتفصيل ذلك يت ً

ّمسلوكا؛ عظيام قدره، مأخوذا من مشكاة النبوة ومنبع اهلدى رسول اهللا  ً ًُ  .خً
ِّفأول ما جيب عىل الدعاة قبـل كـل يشء بالنـسبة للـسلطان هـو ُقيـامهم بـام : ّ

ّأمرهم اهللا به حقا لويل األمر عليهم ً. 
 أمر بطاعـة األئمـة خّإن النبي «: : م ابن تيميةويف هذا يقول شيخ اإلسال

 .»ّاملوحدين املعلومني الذين هلم سلطان يقدرون به عىل سياسة الناس
  ّوال يزال الناس بخري مـا عظمـوا الـسلطان والعلـامء وأعطـوهم حقـوقهم؛
ُفإن عظموا هذين أصلح اهللا دنياهم وآخـرهتم، وإن اسـتخفوا هبـذين فـسد أمـر  ّ ّ

 .همدينهم ودنيا
ُبل إن هذا األمر الذي هو حق لويل األمر عىل العامـة واملحكـومني إن هتـك  ّ ٌّ ّ
ًسرته ومل يفهم أمره؛ أصبحت الدعوة عىل خالف هذا األمر فتنة وبلبلـة؛ بـل هـو  ً ُ ُُ

ُعني املفسدة، وأحد األسباب التي حتصل هبا الفتنة بني الناس ُ. 
                                                       

 ).١/١١٥ (»منهاج السنة«) ١(
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ُوأعظم الناس معرفة هبذا األصل هم أهل السنة  ّأتباع السلف، فلقد قرروا يف ً
ًكتبهم أنه ينصح ويل األمر رسا فيام صدر عنه من منكرات، وال يكـون ذلـك عـىل  ّ ُّ ُ َ ُ
رؤوس املنابر ويف جمامع الناس، ملا ينجم عن ذلك من إثارة الفتنة وإشعال نرياهنـا 

 .وهتييج الناس
ُوثمة نصوص تفصح عن هذا النهج الصحيح لكيفية التعامل مع والة  األمر، ٌ

ُّوتوجيههم إىل ما فيه صالح دينهم ودنياهم، وهـي حتـث عـىل الـسمع والطاعـة 
 :باملعروف ومنها

 .]٥٩:النساء[Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç:  قوله تعاىل-١
ًمن رأى مـن أمـريه شـيئا «:  قالخّ أن النبي ب ومنها حديث ابن عباس -٢

ً؛ فإن من فارق اجلامعة شربا فليصربيكرهه َ  .» جاهليةة فامت فميت،ّ
ٌرة َستكون أث«:  قالخّ أن رسول اهللا ا ومنها حديث عبد اهللا بن مسعود -٣

 الـذي  احلـقتـؤدون«: رنا؟ قـالُ فام تأم!يا رسول اهللا: ، قالوا»ٌوأمور تنكروهنا
 .»عليكم، وتسألون اهللا الذي لكم

عليـك الـسمع «: خقـال رسـول اهللا :  قـالا ومنها حديث أيب هريـرة -٤
َوالطاعة يف عرسك، ويرسك، وم ُ  .»ٍكرهك، وأثرة عليكَ، ومَِكطَشْنُ

                                                       
 ).١٨٤٩( أخرجه مسلم :صحيح) ١(
 ).١٨٤٣(، ومسلم )٣٦٠٣( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(
 ).١٨٣٦( أخرجه مسلم :صحيح) ٣(
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ُتـسمع وتطيـع «:  قـال لـهخّ أن النبي اة بن اليامن  ومنها حديث حذيف-٥
 .»؛ فاسمع وأطع وإن رضب ظهرك وأخذ مالك،لألمري

ّفهذه النصوص كلها تدل داللة واضحة جلية عـىل مـنهج أهـل الـسنة أتبـاع  ً ّ
ُالسلف جتاه والة أمرهم فيام يصدر منهم مما يـ  فلـيس هلـم إال ،ُستوجب نـصحهمُ

من أراد أن «:  حيث قالخالصرب والنصيحة التي تكون عىل وفق ما قاله رسولنا 
ِأمر فال يبده عالنيةيف ٍسلطان لذي ينصح  ِ، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فـإن قبـل ُ

 .»ّد أدى الذي عليه لهّمنه فذاك، وإال كان ق
فهذه الطريقة السليمة واملنهجية السديدة جتاه ويل أمر املـسلمني فهـي الرفـق 

 .ّواللني، وإنزال ويل أمر املسلمني منزلته الالئقة به عند النصيحة والبيان له
ينبغي ملن ظهر له غلط اإلمام يف بعـض «: : ويف هذا يقول اإلمام الشوكاين

 .»ُ، وال يظهر الشناعة عليه عىل رؤوس األشهاداملسائل أن يناصحه
ُفأسلوب الدعوة إلمام املسلمني يكون بالسمع والطاعة له، وإنزالـه منزلتـه، 
ّونصيحته رسا بلني ورفق عىل ما يليق بمنزلته؛ ألن ذلك أدعـى لقبـول النـصيحة  ً ّ
ه وأحرى به يف مجع قلوب الناس عليه، وعدم تنفريهم منـه، وعـدم اخلـروج عليـ

ًقوال أو فعال ً. 

                                                       
 ).١٨٤٧( أخرجه مسلم :صحيح) ١(
 »مسند الشاميني«، والطرباين يف )١٠٩٧ (»السنة«، وابن أيب عاصم يف )٣/٤٠٣(أخرجه أمحد : صحيح) ٢(

 )].٤٧٨ص (»ظالل اجلنة«[، )٩٧٧(
 ).٤/٥٥٦ (»السيل اجلرار«) ٣(
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َويف هذا يقول أئمة الدعوة رمحهم اهللا عندما ظهر مـن ظهـر مـن النـاس مـن 
ُوأما ما قد يقع مـن والة األمـر «: ينصح بأسلوب فيه الفتنة واإلثارة، فقال هؤالء ُ

من املعايص واملخالفات التي ال توجب الكفر واخلروج مـن اإلسـالم فالواجـب 
رشعي برفق، واتباع ما كان عليه الـسلف الـصالح مناصحتهم عىل الوجه ال: فيها

 .»من عدم التشنيع عليهم يف املجالس وجمامع الناس
ّوهــذا األمــر أصــل عظــيم قــرره علــامء اإلســالم يف كتــبهم  كتــب : أعنــي-ٌُ

ُ، ورشحوه، وبينوه، خالفا ملن أخطأ يف هذا الطريق، فأصـبح طريقـه -االعتقاد ً ّ
ِوباال عىل اإلسالم وأهله، ِ ورضرا عىل الدعوة وأهلهاً ً. 

وهذه األحاديث التي سبق ذكرها يف بيان النهج األمثل ملناصحة والة األمر قد 
ّ، وعرفوا أهنا من األصول التي ال يقوم اإلسـالم خُعمل هبا أصحاب رسول اهللا 

ٌإال هبا، ورأوا أن اخلارج عليها خـارج عـن دعـوة املـسلمني إىل طريقـة اخلـوارج؛  ّ َّ
َا املوقف العظيم من الصحايب اجلليل ابن عمر وإليك هذ  فقد جـاء إىل عبـد ،بَ

 فقـال ابـن : ّرة ما كان زمن يزيد بـن معاويـةَحني كان من أمر احل: ُاهللا بن مطيع
ّ أتيتك ألحدثك ،ّإين مل آتك ألجلس: ً اطرحوا أليب عبد الرمحن وسادة، فقال:مطيع

ٍ من طاعة، لقي اهللا يوم القيامـة، ًمن خلع يدا«:  يقولخًحديثا، سمعت رسول اهللا 
ً، ومن مات وليس يف عنقه بيعة، مات ميتة جاهليةّال حجة له ٌ«. 

                                                       
 ).٥٣-٤٧( ألئمة الدعوة النجدية »نصيحة مهمة يف ثالث قضايا«) ١(

 ).٥٤٠( البن أيب العز »طحاويةرشح العقيدة ال«، و)١٤٠-٩٦( للخالل »السنة«انظر مزيد بيان يف كتاب ) ٢(

 .واللفظ له) ١٨٥١(، ومسلم )٦٨٥( أخرجه البخاري :صحيح) ٣(
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ّواحلق أن ما أصاب األمة من فـتن وقالقـل كـان مـن إضـاعة هـذا األصـل  ّ ُّ
ّومن تأمل ما جرى عىل اإلسالم مـن الفـتن «: : العظيم الذي قال فيه ابن القيم

 .»الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا األصل
ّبل ال يعرف طائفة خرجت عن هذا الطريق السوي  وسلكت مسالك اهلوى ،ٌُ

ًوالغي إال وكان من جراء طريقها ما هو أكثر فسادا من الفساد الذي أرادوا إزالته؛  ّ ّّ
ــيفلــيس مــن طريقــة الــسلف  ــرسية  أهنــم ي سلكون مــسالك الــدعوات ال

َوالتنظيامت احلزبية، ويصبحون أداة فساد باسم الدعوة وأهلها، بـل كـانوا أطهـر  ّ
وأتقى من أن يسلكوا هذه املسالك التي سلكها أصحاب بعـض الـدعوات التـي 
تسعى إىل التنظيامت احلزبية يف عرصنا، بل كانت قلوهبم طاهرة نقية جتـاه والهتـم 

ن بذلك عـىل أسـس الـسلف العظيمـة، وطـرائقهم الكريمـة، وجمتمعهم؛ يسريو
 .يستنون بالسنة النبوية واآلثار السلفية بغية اإلصالح واالستقامة

 

ُللناس أحاسيس ومشاعر ال بد أن تراعى عند التعامـل معهـم؛ إذ بمراعاهتـ ا ُ
ُحيصل النجاح للدعوة، ويكون املدعو أكثر قبوال ملا يدعى إليه؛ وقد كـان رسـول  ً ُ

ُ يراعي هذا اجلانب مراعـاة واضـحة يف منهجـه وتعاملـه مـع النـاس خاهلدى 
 .صلوات اهللا وسالمه عليه

                                                       
 ).٣/٤ (»إعالم املوقعني«) ١(
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 :ومما يدل عىل هذا
أتينـا رسـول :  قـالاما أخرجه الشيخان من حديث مالك بن احلويرث 

 خُشببة متقاربون، فأقمنا عنده عرشين ليلـة؛ وكـان رسـول اهللا  ونحن خاهللا 
ّرحيام رقيقا؛ فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عن من تركنا مـن أهلنـا، فأخربنـاه،  ً ً

 .»ِّ وعلموهم، فأقيموا فيهم،ارجعوا إىل أهليكم«: فقال
ُ وفطنته صلوات اهللا وسالمه عليـه ، حلال الشبابخعاة النبي فانظر إىل مرا

ّالشتياقهم إىل أهلهم، كام هي عادة النفس البـرشية؛ فـأمرهم بـالرجوع ألهلـيهم 
ّواإلقامة عندهم؛ ويف ذلك دليل عىل أنه ينبغـي للـداعي عنـدما يـدعو إىل اهللا أن  ٌ

ًيتحني الفرصة التي هبا يكون املدعو أكثر قبوال واستعد ُادا نفسيا ملا يدعى إليهّ ً ً. 
َإذا وضع الع«: خويقول  َشاء وأقيمت الصالة فابدءوا بالعُ  .»شاءُ

ُففي هذه األحاديث البيان الواضح ملنهج الـرشيعة الـسمحة يف التعامـل مـع  ُ
، وأن تكـون الـدعوة بعيـدة عـن الناس، أال وهو مراعاة أحوال الناس وظروفهم

ّاألحوال والظروف النفسية التي تكون صادة للمدعو عن قبـول الـدعوة؛ وكلـام 
ًكان فهم الداعية هلذا األمر حمققا كان يف دعوته نافعا بإذن اهللا ً َّ. 

 من إذنه للناس بالصالة يف الرحال واملساكن خّما ورد عن نبينا : ومن ذلك
 .شديدعند حصول املطر والربد ال

                                                       
 ).٦٨٥( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

 ).٥٥٧(، ومسلم )٦٧١( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(

 ).٦٩٧( أخرجه مسلم :صحيح) ٣(
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 ألحـوال النـاس ومـشاعرهم خُففي ذلك أبلغ دليـل عـىل مراعـاة النبـي 
 .وظروفهم واختالف أحواهلم

ُيـا يمنعـه ِ؛ فقد كـان عـثامن حيا مع عثامن خما فعله النبي : ومن ذلك ًّ
ٌ عليه وهـو مـضطجع ا؛ فقد دخل أبو بكر خُحياؤه من بيان حاجته للنبي 

ُعىل فراشه البسا م ِذن أليب بكر، وهو كذلك فقىض إليه حاجته، ثـم َأ عائشة، فَطْرً
انرصف، ثم استأذن عمر، فأذن له وهو عىل تلك احلال فقـىض إليـه حاجتـه، ثـم 

 عـن خّ؛ فلام ذهب سألت عائشة النبـي خانرصف، ثم استأذن عثامن فجلس 
ُإن عثامن رجل حيي، وإين خـشيت«: خجلوسه أثناء دخول عثامن عليه، فقال  ٌّ ِ ّ، 

َّ عىل تلك احلال أن ال يبلغ إيل يف حاجته لهُإن أذنت َ ِ«. 
ًها خوفا مـن أن تكـون تلـك يلسته التي كان علِ جخّفانظر كيف غري النبي 

ُاحلالة مانعة لعثامن من اإلفصاح عن ما يريده من النبي  ُ  .خً

 :فالواجب عىل الداعي إىل اهللا
ّمراعاة أحاسيس الناس ومشاعرهم، ومعرفة قـدرات املـدعوين يف أفهـامهم 

 .ومدى استيعاهبم
َّفاهللا جل وعال جعل للنفوس طاقة وحدودا ال تتعداها وهذا ما جاء مـرص ّ ً ًحا ً

 Ï Î Í Ì Ë: ، وقولـه]٢٨٦:البقـرة[§ ¨ © ª » ¬ ® : به يف قولـه تعـاىل

                                                       
 ).٢٤٠٢( أخرجه مسلم :صحيح) ١(
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Ó Ò Ñ Ð ]٢٨٦:البقرة[ ، z y x w]حـدثوا «: ا، وقد قال عـيل ]١٦:التغابن
َّالناس بام يعرفون، أحتبون أن يكذ ُ  .»ب اهللا ورسولهُّ

ّوبام أن كل نفس هلا حدودها وقدراهتا؛ فال ينبغـي للـداعي إىل اهللا أن يطلـب 
ُأعامال وأفعاال من الرجل الكبري املسن بام يطلب مثله من الـشاب الفتـي القـوي،  ّ ً ً

َوال أن تطال ُب املرأة بام يطالب به الرجل؛ فكل له قوته وقدرته وما اختص به، وال ُ ٌُّ ُ
َأن يطال ُبام يطالب به الرجل الصحيح؛ وهلم جرا مـن تلـك الفـوارق ُب املريض ُ ُ

 .واألحوال املتباينة التي خيتلف احلكم والنظر باختالفها
 للناس يف صـالة اجلامعـة؛ فقـد ورد عنـه خ عىل ذلك من مراعاته َّوال أدل
ّ أنه غضب غضبا مل ير أشد من غضبه هذا، فقالخ َّ ُ ّ إن مـنكم !يـا أهيـا النـاس«: ً
َ فمن أم الناس فليتجوز فإن خلفه الضعيف،ِّمنفرين ّ ّ َ َّ  .» احلاجةا، والكبري، وذَ

ًفها هو رسول اهلدى يأمر اإلمام أن خيفف صالته مراعاة حلال من خلفه مـن  َ َ ُ ُ
ّاجات؛ ملا يف ذلك من دافع قوي لقبول النـاس الصغار وكبار السن وأصحاب احل ِ

 .لإلسالم ولتلك العبادة
ّويف جمال مراعاة فوارق السن بني املدعوين فإن املنهج السليم يتطلب مراعـاة  ّّ
ُّهذه اجلوانب، ملا هلا من أثر يف قبول الدعوة، واستجابة الناس هلا، ويدل عىل ذلك  ٍ

أراين «:  قـالخ أن النبـي ا  يف حديث ابـن عمـرخما جاء عن املصطفى 
                                                       

 ).١٢٧(رجه البخاري  أخ:صحيح) ١(

 ).٤٦٦(، ومسلم )٧٠٤( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(
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، فناولت السواك األصـغر ّأتسوك بسواك، فجاءين رجالن أحدمها أكرب من اآلخر
 .»ِّكرب، فدفعته إىل األكرب منهام: منهام، فقيل يل

 رجـالن يريـدان خ أنه ملا أتـى النبـي بويف حديث مالك بن احلويرث 
ُ فأذنا ثم أقيام، ثم ليؤمكام أكربكام،إذا أنتام خرجتام«: خالسفر فقال النبي  َّ َّ َّ ِّ«. 

ّوأما يف جمال اعتبار املكانة والرشف يف الفوارق الدعوية؛ فإن النبي   يـوم خّ
ُأبيحت خرضاء قريش، ال قـريش بعـد ! يا رسول اهللا: ل له أبو سفيانّفتح مكة قا

 .»من دخل دار أيب سفيان فهو آمن«: خاليوم، فقال النبي 
ً معلقا عىل هـذا احلـديث:قال النووي ٌوفيـه تـأليف أليب سـفيان، وإظهـار «: ِّ ٌ

 .»لرشفه
 خ عند مالئكة الرمحن حني قال اانة عثامن  مكخاعتباره : ومن ذلك

 .»ٍأال أستحي من رجل تستحي منه املالئكة«: ِّيف حقه
: خ مكانة حافظ القرآن عىل غريه، وذلـك يف قولـه خاعتباره : ومن ذلك

ًكم أكثركم قرآناَّوليؤم« ُ«. 
                                                       

 ).٣٠٠٣(، ومسلم )٢٤٦( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

 ).٦٧٤(، ومسلم )٦٣٠( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(

 ).١٧٨٠( أخرجه مسلم :صحيح) ٣(

 ).١٢/١٧٩ (»رشح صحيح مسلم«) ٤(

 ).٢٤٠١( أخرجه مسلم :صحيح) ٥(

 ).٤٣٠٢(البخاري  أخرجه :صحيح) ٦(
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ًففي هذه األحاديث ما يدل عىل أن اعتبار هذه الفوارق يعد أسلوبا نبويا نافعا  ً ً ُّّ ُ َ ُّ
ٌيف الدعوة إىل اهللا، ففي إنزال الناس منازهلم التي أنزهلم اهللا إياها كـسب لقلـوهبم،  ّ

َليف هلم يف قبول احلق املدعو إليه، فكل يعطـى األسـلوب أٌومراعاة حلقوقهم، وت ُ ٌ ِّ
 .ق به وبمكانته؛ ليكون ذلك أدعى يف القبول واالستجابةالالئ

 
 

أن يـدعو الداعيـة إىل : من معامل املنهج الصحيح يف الدعوة إىل اهللا جل وعـال
ي عن الرشك، ثـم األمـر بإقامـة إصالح العقيدة باألمر بإخالص العبادة هللا والنه

 .ّالصالة، وفعل الواجبات، وترك املحرمات؛ األهم فاألهم
ق دعـوة الرسـل، َوالدعوة إىل التوحيد وإخالص العبادة هللا تعاىل هـي منطلـ

 .وأساسها، وأصلها األصيل الذي به البداية وإليه املنتهى
، ]٣٦:النحـل[O N M L K J I H G F E D: يقول اهللا تعاىل

ّفبني اهللا تعاىل يف هذه اآلية العظيمة وظيفة الرسل وأصل دعـوهتم وزبـدة رسـالتهم 
ُوهي الدعوة إىل توحيـد اهللا وإخـالص العبـادة لـه واجتنـاب مـا يعبـد مـن دونـه، 

 .والتحذير من ذلك
 .]األنبياء[! " # $ % & ' ) ( * + , - . / 0: ويقول تعاىل

ًفالتوحيد أصل أصيل قامت دعوة الرسل مجيعا لتحقيقه ٌ. 



 

 ١٠٩٧ ضوابط منهج السلف يف الدعوة، ورشوطها: الباب الرابع عرش

ّومن املعلوم أن اهللا سبحانه وتعاىل إنام خلق اخللق، وأوجدهم، وسخر  َ
E D C : عبادته وتوحيده؛ ويف هذا يقول سبحانهُّرات، كل ذلك ألجل َّاملسخ

I H G F]َّ؛ فام خلق اهللا تعاىل السموات واألرض إال باحلق املبني ]الذاريات
O N : أال وهو حق التوحيد واالنقياد ملنهجه ورصف العبادة له؛ يقول تعاىل

 Pa ̀  _ ̂  ] \ [ Z Y X W V U T S R Q]األنبياء[. 
ِّوما كرم اهللا بني آدم ومحلهم يف الرب والبحر ورزقهـم مـن الطيبـات إال هلـذه  ّ
ًالغاية العظيمة واخلصلة الكريمة، أال وهي اختاذه وليا معبودا، ورصف العبادة لـ ً ه ّ

ٍّوحده دون أي ند أو رشيك ِّ. 
ُفالتوحيد أساس هذه الفطرة وعنوان صالحها، وهو امللة التي فطر اهللا الناس  ُ

¤ : َعليها، وأمر هذا اإلنسان أن يقوم عليها بال تبديل وال تغيري، لقوله تعاىل

 » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥
Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼]مالرو[. 

َّما مـن مولـود إال يولـد «: خويف تأكيد هذه الفطرة العظيمة يقول الرسول 
 .»..ُانه، أو يمجسانهّ، أو ينرصّعىل الفطرة، فأبواه هيودانه

ّوإين خلقــت عبــادي حنفــاء كلهــم، وإهنــم أتــتهم «: ويف احلــديث القــديس
 » فاجتالتهم عن دينهمطنياالشي

                                                       
 ).٢٦٥٨(، ومسلم )٤٧٧٥( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

 ).٢٨٦٥( أخرجه مسلم :صحيح) ٢(
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K J I : ويقول تعاىل عن أويل العزم من الرسل عليهم الـصالة والـسالم

 R Q P O N M L b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S
i h g f e d c]١٣:الشورى[. 

ًفتلك هي دعوة األنبياء مجيعا، وعىل رأسهم أولو العزم، يسريون يف دعـوهتم 
ُعىل منهج واحد، وينطلقون مـن منطلـق واحـد،  هـو التوحيـد؛ أعظـم القـضايا ٍ

ُواملبادئ التي محلوها إىل بني آدم مجيعا يف مجيع أجياهلم وخمتلف بيئـاهتم وبلـداهنم  ً
ُوزماهنم؛ مما يدل عىل أنه هو الطريق الوحيد الذي جيب أن يسلك يف دعوة الناس  ّ

ٌ وسنة من سننه التي رسـمها ألنبيائـه وأتبـاعهم الـصادقني، ال ،إىل اهللا جل وعال
ُوز تبديلها وال العدول عنهاجي ُ. 

ٍأن يكونوا عـىل بينـة بـرأس اإلسـالم وأساسـه : فالواجب عىل دعاة اإلسالم ّ
ّالذي هو التوحيد دعوة ووتعليام؛ إذ ال قبول لعمل إال هبـذا األسـاس واألصـل؛  ً ً

ّشهادة أن ال إله إال (: وهلذا كان رأس اإلسالم«: : ويف هذا يقول شيخ اإلسالم
ٌوهي متضمنة عبادة اهللا وحده وترك عبادة ما سـواه؛ وهـو اإلسـالم العـام ، )اهللا ّ

ًالذي ال يقبل اهللا من األولني واآلخرين دينا سواه ُ«. 
ما رواه : ّومما يدل عىل أمهية الدعوة إىل هذا األصل وانطالق الدعوة منه وإليه

ًإنك تأيت قومـا «: ً ملا بعث معاذا إىل اليمن قالخّأن رسول اهللا : بابن عباس 
                                                       

 .-بترصف-) ٤٣ (»منهج األنبياء«) ١(

 ).١٠/١٥ (»جمموع الفتاوى«) ٢(



 

 ١٠٩٩ ضوابط منهج السلف يف الدعوة، ورشوطها: الباب الرابع عرش

:  ويف روايـة»شهادة أن ال إلـه إال اهللا: من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه
ّإىل أن يوحدوا اهللا، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن اهللا افرتض علـيهم مخـس «

 .احلديث »..صلوات
ّأمهية الـدعوة إىل هـذا األصـل فـيام ظهـر لـه مـن هـذا  :اإلسالموأكد شيخ 

احلديث، حني أشار إىل أن اهللا بعث مجيع الرسل عليهم الصالة والـسالم للـدعوة 
ًإىل هذا األصل، مستشهدا عىل ذلك بقوله تعاىل ُ : ( ' & % $ # " !

ــاء[( * + , - . / 0 ــه]األنبي ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ : ، وقول

½ ¼ » º]؛ ومجيع الرسـل علـيهم الـصالة والـسالم افتتحـوا ]ُرفُّالزخـ
> = < ? @ B A :  هبــذا األصــل، كــام قــال نــوح عليــه الــسالمدعــوهتم

 .ُ، وكذلك هود، وصالح، وشعيب]٥٩:األعراف[
ٍ، وجاء بخالصـة لدعوتـه الكريمـة ×ُّوقد ذكر ربنا جل وعال دعوة نوح  ُ

ّاستغرقت ألف سنة إال مخسني عاما، إهنا دعوة جادة إىل ت ٌ ً وحيد اهللا وعبادته وحده َّ
ًيف جهد دائب؛ ما ترك وسيلة متكنه إال استخدمها إلقناعهم بدعوته رسا وجهـرا،  ً ّ ُ ِّ
ــة  ــة العقلي ــدا، واحتجاجــا واســتدالال باألدل ــا، ووعــدا ووعي ــا وترهيب ًوترغيب ً ً ً ً ً

أن دعوة التوحيـد والقـضاء عـىل الـرشك وتطهـري : ُ، وسبب ذلك كله..ّواحلسية
 .ُتحق كل هذا؛ وهو عني احلكمة، ومقتىض الفطرة والعقلأرض اهللا منه يس

                                                       
 .بنحوه) ١٩(، ومسلم )٧٣٧٢(، )١٣٩٥( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

 ).١٠/٥١ (»جمموع الفتاوى«) ٢(
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ِّفالواجب عىل كل الدعاة إىل اهللا أن يفهموا هذا املنهج، وهذه الـدعوة اإلهليـة 
ّوجيب أن نعتقد أنه لو كان هناك مـنهج أفـضل وأقـوم «العظيمة واملطلب الكبري، 

 أن يرغـب عنـه من هذا املنهج الختاره اهللا لرسله وآثرهم به؛ فهـل يليـق بمـؤمن
ُوخيتار لنفسه منهجا سواه، ويتطاول عىل هذا املنهج الرباين وعىل دعاته ّ ً«. 

ّبل إنه ينبغي أن يعلم أن التوحيد وجتريده من كل الشوائب هو أوىل األحكام  ُ
ّتطبيقا وترشيعا، وال قبول لألعامل إال به، فكيف جيوز ملن عرف التوحيد وأمهيتـه  ً ً

ُويا يف دعوتـه إىل اهللا؟، بـل جيـب أن جيعـل التوحيـد مـدار ألفـة ًأن جيعله أمرا ثان ُ ً
املسلمني وأساس وحدة صفهم، وال ينبغي أن يشتغل الداعية بيشء آخر كالدعوة 
إىل كثري من املهاترات السياسية القائمة عىل الدعوة لتجميـع املـسلمني ومجهـرهتم 

ًارة التوحيد اهتاممـا يف حول فكرة سياسية بدعية يزعموهنا دينية رشعية، وعدم إع
 .الدعوة والنصح واإلرشاد

ًوال أدل عىل ذلك من أنك جتد يف صفوف تلك الدعوات املنترشة اليوم كثـريا  ّ
من أهل االنحراف البدعي، ال سيام يف العقيدة؛ فتجـد الـصويف، وكـذا اجلهمـي، 

ِأن هذه الدعوات مل تعر أمر التوحيد اهتام: ُواألشعري؛ والسبب يف ذلك ُ ًما، ومـن ّ
ُّاخللل يف بعض الدعوات ما يظهر من التوجـه بالـدعوة إىل اهللا إىل بعـض األمـور 
ُالتي تثري البلبلة، أو تعمل يف النيل من أولياء أمـور املـسلمني، والتهيـيج علـيهم؛ 
ِّوذلك بإثارة الشبهات التي قد جتد القبول عند العوام واجلهال، يؤكد ذلك الشيخ  ّ

                                                       
 ).٥٤(للشيخ ربيع  »ياءمنهج األنب«) ١(
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ّوإن أية دعوة ال تقوم عىل هذه األسس، «: ن حفظه اهللا بقولهالعالمة صالح الفوزا ّ
ّوال يكون منهجها قائام عىل منهج الرسل فإهنا ستبوء باخليبة وتـضمحل، وتكـون  ً ُ

ُتعبا بال فائدة؛ وخري دليل عـىل ذلـك ّتلـك اجلامعـات املعـارصة التـي اختطـت : ً
ّإال -ذه اجلامعـات ًلنفسها منهجا للدعوة خيتلف عن منهج الرسل؛ فقد أغفلت ه

ٌ جانب العقيدة، وصارت تـدعو إىل إصـالح أمـور جانبيـة؛ فجامعـة -ما قل منها
تدعو إىل إصالح احلكم والسياسة، وتطالب بإقامة احلـدود وتطبيـق الـرشيعة يف 

ُوهذا جانب مهم، ولكنه ليس األهم، إذ كيف يطالـب بتطبيـق  احلكم بني الناس؛ ْ
ُبل أن يطالب بتطبيق حكم اهللا عىل املرشك؟ كيـف حكم اهللا عىل السارق والزاين ق

يطالب بتطبيق حكم اهللا بني املتخاصمني يف الشاة والبعري قبل أن يطالـب بتطبيـق 
ّحكم اهللا عىل عباد األوثان والقبور  ،ُ وعىل الذين يلحدون يف أسـامء اهللا وصـفاته،ُ

ّفيعطلوهنا عن مدلوالهتا وحيرفون كلامهتا؟ ّ«. 
مـا جتـده عنـد بعـض : ذي يتناىف مع الدعوة إىل التوحيـد احلـقومن اخللل ال

ّالدعوات من االجتاه إىل جعل احلاكميـة الـسياسية أهـم يشء يف دعوهتـا وبياهنـا،  ّ
عىل توحيد خـاص عنـدهم، أال وهـو أمـر ) ال إله إال اهللا(وجتدهم حيملون كلمة 

 املسلمني؛ بـل احلاكمية ومنازعة أهل احلكم حكمهم، وإثارة الفتن والقالقل عىل
ًوجتد كثريا من هؤالء ال يدرون عن عقيدة املسلمني الـسلفية احلقـة شـيئا، ومثـل  ً
هذا املنهج يتناىف مع دعوة األنبياء األصفياء، وال عالقة بني تلك الدعوات ودعوة 

ُاألنبياء، بل بينهام البون الشاسع والفرق الواسع يف البدء واملنتهى ُ َ. 
                                                       

 ).٩ (»منهج األنبياء«مقدمة ) ١(
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ًىل اهللا نموذجا عظيام يف الدعوة النبوية إىل التوحيد من سـرية وإليك إهيا الداعي إ • ً
 :ً، وكيف كانت الدعوة إىل التوحيد منطلقا لدعوته×النبي يوسف 

ُّفلقد عاش هذا النبي الكريم يف قصور ملك مرص، ورأى من الفساد ما رأى، 
  العظيم؛ وعـاش كـذلك يف أقـوام تنتـرش فـيهم الوثنيـةَءوذاق من ويالهتم اليش

ُ وغري ذلك من صور الوثنية؛ فهل جعل مهـه الـدعوة ،بعبادة األصنام والكواكب َّ
ّالسياسية واإلثارة الشعبية َ ومنازعة احلكام أمرهم، أم انطلـق مـن حيـث انطلـق ،ّ ّ
ُإبراهيم اخلليل إمام الدعاة إىل التوحيـد؛ فقـد اقتفـى : ُآباؤه الكرام، وعىل رأسهم

وة إىل إخالص العبادة له سبحانه وتعـاىل  طريق الرسل قبله يف الدع×يوسف 
: ُوجتريد التوحيد وتنقيته؛ فها هـو عليـه الـصالة والـسالم يقوهلـا ويعلنـه بقولـه

 .]٣٨:يوسف[! " # $ % & ' ) ( * + , - . /
لص، ُ، كانت دعوته منطلقة مـن أسـاس التوحيـد اخلـا×وكذلك موسى 

' ) ( * + , - . / 0  ! " # $ % &: وذلــك يف قولــه تعــاىل

 .]طه[1 2
َفهذا عام يف مجيع دعـوات األنبيـاء واملرسـلني، مل يكـن منطلـ ُ ّق دعـوهتم إال َّ

 يريد ٌّ والتحذير من كل الشوائب املخالفة للتوحيد؛ فحري بمن،التوحيد اخلالص
َنجاح دعوته وقبوهلا عند اهللا جل وعال وجني ثامرها اليانعة أن حيـرص عـىل هـذا  َ
املعلم األصيل يف الدعوة، وأن ال يشتغل بغريه عنه مما انترش اليـوم باسـم الـدعوة 

َمن طرق فاسدة وشوائب بدعية تلبس لبوس اإلسالم ٍ ٍ  وهـي ال تـستند إىل ركنـه ،ُ
 .الشديد وهو التوحيد
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ّالدعوة إىل السنة النبوية، أساس : من أصول أهل السنة واجلامعة أتباع السلف ّ
الوحدة واالعتصام وسبب األلفة والوئـام التـي هبـا العـصمة والنجـاة يف الـدنيا 
ّواآلخرة؛ فكام جيب االلتزام هبا فإنه جيب الدعوة إليها، والتحذير مما خيالفهـا مـن 

 والتنظيامت؛ فهي أساس االجتامع ومصدر العزة والقـوة والوحـدة ِهَبُّء والشاآلرا
ُ هو القدوة يف الدين، ثم أصحابه ريض خّواخلريية يف الدنيا واآلخرة؛ فالرسول 

ُاهللا عنهم أمجعني؛ حيث زكاهم اهللا ورسوله ُ ٍ وهو راض خُ ومات عنهم رسوله ،ّ
ٌعنهم؛ فاحلق واهلدى والرشاد دائـر معهـم ح ُيـث داروا؛ ألهنـم ال جيمعـون عـىل ّ ّ

ُالباطل، بعكس غريهم من الفرق والطوائف والشعارات فإهنم قد جيمعـون عـىل 
َفال ينت(: : باطل وضالل؛ يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ًرص لـشخص انتـصارا ُ

ّمطلقا عاما إال لرسول اهللا  ً ًّ َّ، وال لطائفـة انتـصارا مطلقـا عامـا إال للـصحابة خُ ً ً ًّ
 ويـدور مـع ،حيث دار خّهللا عنهم أمجعني؛ فإن اهلدى يدور مع الرسول ريض ا

 .)أصحابه دون أصحاب غريه حيث داروا
ّولقد توافرت النصوص الرشعية يف احلث عىل هـذا األصـل العظـيم، أصـل 
ّالوحدة واالتفاق عىل السنة واملحجة؛ فال حجة إال ملن احتج هبا، وال عصمة مـن  ُ َّّ ّ ّ

ًاعتصم هبا علام وعمال، دليال واستدالال، فقها واتباعا، يقول تعـاىلالزلل إال ملن  ً ً ً ً ً :
Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á]األحزاب[. 

                                                       
 ).٥/٢٦١ (»منهاج السنة«) ١(
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َّء إال به، وال اتباع إال له، وال نجـاة إال بالـسري فاألسوة هي القدوة، فال اقتدا َّ َّ
 .عىل طريقته

ــاىل ــول تع < ? @ M L K J I H G F E D C B A: ويق

 .]آل عمران[
ّفال صحة لدعوى املحبة إال أن يكون برهاهنا يتقدمها ويـصحح مـسارها أال  ُ ّّ

 .ّ السنةُ االتباع ولزوم:وهو
ِّملا كثر املدعون للمحبة طولبوا بإقامـة البينـة عـىل «: : يقول اإلمام ابن القيم ّ ّ

ُّصحة الدعوى؛ فلو يعطى الناس بدعواهم الدعـى اخلـيل  ّ ّرقـة الـشجي، فتنـوع ُحُ
 ...< ? @ C B A: ال تقبل هذه الدعوة إال ببينة: عون يف الشهود فقيلَّاملد

 .» وثبت أتباع احلبيب يف أقواله وأفعاله وأخالقهّاآلية؛ فتأخر اخللق كلهم،
ّ، فاهلدايـة معلقـة باتباعـه، والغوايـة ]٥٤:النـور[1 2 3 4: ويقول تعاىل ّ

ٌمعلقة بالزيغ عن سنته ّ. 
 عن جابر بـن عبـد »صحيحه«ٌما رواه مسلم يف : ّويدل عىل هذا األمر العظيم

َّ إذا خطب امحرت عيناه، وعال صوته، واشـتد خرسول اهللا كان :  قالباهللا  ُ ّ
ّصبحكم ومساكم: ُغضبه، حتى كأنه منذر جيش؛ يقول ّفإن : أما بعد«: ويقول... ّ

، وكل ُ، ورش األمور حمدثاهتاخ خري احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدى هدى حممد
 .»بدعة ضاللة

                                                       
 ).٣/٨ (»مدارج السالكني«) ١(

 ).٨٦٧( أخرجه مسلم :صحيح) ٢(
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َأوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة، وإن كان عبـدا ح«: خويقول  ؛ ًاّيِشَبـً
ّبعـدي اختالفـا كثـريا، فعلـيكم بـسنتي وسـنة اخللفـاء يرى فإنه من يعش منكم  ُّ ً ً

ّاملهديني ، عضوا ع الراشدين  فـإن كـل ،ّليها بالنواجذ، وإياكم وحمـدثات األمـورّ
 .» وإن كل بدعة ضاللة،حمدثة بدعة

، ُذروين ما تركتكم، فإنام هلك من كـان قـبلكم بكثـرة سـؤاهلم«: خويقول 
ُنه ما استطعتم، وإذا هنيتكم عن واختالفهم عىل أنبيائهم؛ فإذا أمرتكم بيشء فأتوا م

 .»يشء فدعوه
َومن خالل هذه األحاديث اجلليلة نتبني عظيم أمر السنة ووجـوب اتباعهـا،  ّ ُ ّ
َونجاة من سلك سبيلها، واجتنـب خمالفتهـا، وقـد وعـى هـذا املعنـى الـصحابة 

، خًوالتابعون، وكانوا يصدعون دائام باحلـديث عـن االلتـزام هبـدي الرسـول 
:  يقـولار من البدع وجماراة أهـل األهـواء واآلراء، فهـا هـو عمـر والتحذي

، أعيتهم األحاديث أن َإياكم وأصحاب الرأي؛ فإن أصحاب الرأي أعداء السنن«
ُّ فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا،حيفظوها ُّ«. 

ُاتبعوا وال تبتدعوا؛ فقد كفيـتم، «: امسعود ويقول الصحايب اجلليل ابن 
 .»وكل بدعة ضاللة

                                                       
، وابـن ماجـه )٢٦٧٦(، والرتمـذي )٤٦٠٧(والسياق له، وأبو داود ) ٤/١٢٦( أخرجه أمحد :صحيح) ١(

 ].»املوسوعة احلديثية«[ ، )٤٢(

 ).١٣٣٧( أخرجه مسلم :صحيح) ٢(

 ).١/١٢٣(، والاللكائي )٤/١٤٦ (»سنن الدارقطني«) ٣(

 ).١/٣٢٧ (»اإلبانة«) ٤(
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ِالسنة إنام سنها من علم ما جـاء يف خالفهـا «: : ويقول عمر بن عبد العزيز َ ّ
 .»َمن الزلل؛ وهلم كانوا عىل املنازعة واجلدل أقدر منكم

:  ومـا البـدع؟ قـال!يا أبا عبد اهللا: ، قيل»إياكم والبدع«: ن أنسوقال مالك ب
أهل البدع، الذين يتكلمون يف أسامء اهللا وصـفاته وكالمـه وعلمـه وقدرتـه، وال «

 .»يسكتون عام سكت عنه الصحابة والتابعون هلم بإحسان
ًوالذي خيرج عن هذا املنهج يف دعوته ال شك أنـه يـشكل خطـرا عـىل نفـسه  ّ ّ َّ

ّتمعه، وال بد من التحذير من مسلكه، وقـد تـوىل ذلـك أنـصار الـسنة وأئمـة وجم
ُومل يزل أنصار اإلسالم وأئمـة اهلـدى «: يف قوله :اهلدى؛ كام أشار اإلمام ابن القيم

 واقتفاء آثـارهم مـن ،ّ األرض، وحتذر من سلوك سبيلهمرتصيح هبؤالء من أقطا
 .»مجيع طوائف امللة

 سلف األمة يف العلم والعمل والدعوة، أال وهو لزوم وهكذا يتضح لنا منهج
ُالسنة واتباع طريقها والدعوة إليها والتحذير ممن خيالفها ّ ُ. 

ُومتى خرجت األمة عن هذا الباب، وأمهله دعاهتا ضعف أمـرهم، وتزعـزع  ُ
ُكياهنم، وتفرقت كلمتهم، وارتكسوا يف البدع واملحدثات واملهلكات التي تنغص  ِّ ُ ُ ّ ُ

ِّ وتبعدهم عن اهللا يف الدنيا واآلخرة، ويؤكـد ذلـك ،عيشهم يف احلياة الدنياعليهم 
                                                       

 ).١٢٣ (»اإلبانة«) ١(
 ).١/٢١٧ (»رشح السنة«) ٢(
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ّسـن رسـول اهللا «: حـني قـال :ما جاء عىل لسان عمر بن عبد العزيـز  ووالة خَ
ّاألمر من بعده سننا، األخذ هبا تصديق لكتاب اهللا واستكامل لطاعة اهللا، وقوة عىل  ٌ ٌ ُ ً ُ

ديلها، وال النظر يف يشء خالفها؛ ومن اهتـدى ٍدين اهللا، ليس ألحد تغيريها وال تب
هبا فهو املهتدي، ومن انتـرص هبـا فهـو منـصور، ومـن خالفهـا اتبـع غـري سـبيل 

ًاملؤمنني، وواله اهللا ما توىل وأصاله جهنم وساءت مصريا ّ ّ«. 
وبعد معرفة هذه احلقائق العظيمة اجلليلـة فإنـه ال يـسوغ ملـسلم يـؤمن بـاهللا 

ًكون كثرة اجلمهرة معيـارا للحـق عنـده، وال ينبغـي لعاقـل أن واليوم اآلخر أن ت ُ
ّ ويعمله دمهاء الناس وعوام األمة يف سـائر أقطـار املـسلمني؛ فـإن ،ّيغرت بام يفعله ّ ّ

ّاحلق ال يعرف بكثرة الفاعلني والعاملني والتابعني له، بل يعرف باألدلة الـرشعية  ُ ُ
© ª » ¬ ® ¯ ° ± : اىلّمن اآليات القرآنية والسنة النبوية؛ قـال تعـ

ٌّ، وذلك ألنه ما مـن مـسألة إال ولإلسـالم حكـم فيهـا وحـل ]١١٦:األنعام[² ³ ´ ّ ّ
ُّرشعي جيب املصري إليه؛ وأحاديث النهي عن التفـرق التـي وضـحها رسـول اهللا 

ً أن الفرق التي بلغت ثالثا وسب: التي تنص عىلخ ّ كلهـا يف النـار إال ،عني فرقـةّ
ّة؛ هلي خري دليل وأوضحه، ضد من يعتنون بتجميع األمة عىل غـري أسـاس واحد ّ ٍ ُ

ّالعقيدة والسنة، إنام مههم الكثرة واجلمهرة التي ال تقوم عىل أساس واحد وسبيل  ّ ُ
ُمع إال أهنا تعترب من طرق ٌواحد؛ وتلك طريقة وإن ظهرت بمظهر الواحدة والتج ُ ّ

ّالتفرق والشتات؛ ألن تلك الطرائق والـشعارات واآلراء إن مل تقـم عـىل أسـاس  ُّ
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ُالعقيدة والسنة فمصريها التفرق والشتات واالفرتاق؛ فالطريقـة واحـدة والـسنة 
 .ُتباعها هدى، وخالفها ضاللِإواحدة، 

ّوالـسنة«: : »الطحاويـة«وهلذا يقول شـارح  : لرسـول، واجلامعـةطريقـة ا: ُ
ّمجاعة املسلمني، وهم الصحابة والتابعون هلم بإحسان إىل يـوم الـدين؛ فاتبـاعهم 

 »ُهدى وخالفهم ضالل
ِّفالسالمة والنجاة معلقة باتباع احلديث والسنة؛ كام قـال شـيخ اإلسـالم ابـن  ٌ َّ

 وهبذا يتبني أن أحق الناس بأن تكـون هـي الفرقـة الناجيـة هـم أهـل«: : تيمية
 .»السنة واحلديث

ّفصحة املنهاج واملسار مربتط باتباع السنة واألثر، وما شذ عن هذا فمن أهـل  ٌ
رقة والشتات؛ فإذا سارت األمـة عـىل مـسار الـسنة، وتركـت مـسارات أهـل ُالف

: البدع؛ أمنت الفشل والتنازع، ويف هذا يقول الشيخ صـالح الفـوزان حفظـه اهللا
ِّناهج فهذا مما يسبب الفشل والنزاع، واهللا تعاىل يقولأما كثرة اجلامعات وكثرة امل« ُ :

، نريــد مجاعــة واحــدة، تكــون عــىل املــنهج ]٤٦:األنفــال[$ % & ' ) ( 
 ،الصحيح والدعوة الصحيحة حتى لو تفرقـت يف البلـدان فـإن مرجعهـا واحـد

ًيراجع بعضها بعضا فيستمد بعضها من بعض ُ«. 
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أنه ليس كل من ادعى اتباع الـسنة سـلمت : ومما يتبع هذه املسألة العظيمة هو
ًله دعواه، بل ال بد من اتباعها دليال واستدالال؛ فبعضهم قد يستدل بالسنة حتريفا  ً ً

ّ بعيدا عن فهم الـسلف يف اسـتدالله ومنهجـه؛ وبعـضهم قـدس عقلـه ،ًوتأويال ً
ًوجعله حاكام عىل السنة معارضا هل  .اً

بـل كـل فريـق مـن أربـاب البـدع يعـرض «: : »الطحاويـة«يقول شـارح 
َالنصوص عىل بدعته، وما ظنه معقوال، فام وافقه قال إنه حمكم وقبله واحـتج بـه،  ِ َ ً ّ
ّوما خالفه قال إنه متشابه ثم رده وسمى رده تفويـضا، أو حرفـه وسـمى حتريفـه  ً

ُتأويال؛ ففهموا من أخبار الصفات ما مل يرده اهللا ٌ وال رسوله، وال فهمـه أحـد مـن ً
 .»أئمة اإلسالم

ّومنهم من جعل عالمة احلق عنده اهلوى والتعصب للرجال واآلراء واملعاندة 
أنـه ال : ومن املعلوم«: : ّواملحاجة؛ ويف ذلك يقول الشيخ عبد الرمحن بن حسن

ه من البدع  ّيقبل احلق إال من طلبه، وأما أهل البدع فأرشبوا يف قلوهبم ما وقعوا في
 .»ُوالضاللة، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به احلق

  ّ إال أن عمــدهتم يف البــاطن،ّفأهــل الباطــل وإن اســتدلوا بالكتــاب والــسنة
ًهم تعصبا وعدوانا؛ يقول شيخ اإلسـالم ابـن تيميـةو شيوخهم ومتبوعْمُهَف ً : :
ّفلام حدث يف األمة ما حدث من التفرق واالختالف صـار أهـل الت« ًفـرق شـيعا، ّ ُّ
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صار هؤالء عمدهتم يف الباطن ليست عـىل القـرآن واإليـامن ولكـن عـىل أصـول 
 .»ابتدعها شيوخهم

 فتخـبط يف فهمـه ومنهجـه، يقـول شـيخ ،ومنهم من ساء فهمه وجهل احلق
وكانت البدع األوىل مثـل اخلـوارج إنـام هـي مـن سـوء «: عن اخلوارج :اإلسالم

 .»فهمهم للقرآن
أن أهل البدع  واألهـواء مل يـسريوا يف نظـرهم  :ر يف هذا البابوخالصة األم

واستدالهلم سري أئمة أهل السنة أتباع السلف، ومل ينظروا نظر السلف الصالح يف 
 .ُالعلم واالستدالل، فحارت عليهم طريقتهم بالضالل واالنحراف

 كانوا َفلام كانوا أبعد عن متابعة السلف«: : كام قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
 .»أشهر بالبدعة

أن تـدرس تـاريخ (: فعىل اجلامعات التي أخطـأت طريـق الـدعوة الـصحيح
ّالدعاة األولني من الصحابة والتابعني الذين نطق هبم القرآن وبه نطقـوا، والـذين 
انترش اإلسالم بدعوهتم، بل عليهم أن يفهمـوا الـدين كـام فهـم أولئـك الـسادة، 

ىل منـواهلم، مـع مالحظـة األسـاليب املناسـبة يف ويسريوا سريهتم، وينـسجوا عـ
العرص احلـديث واملالبـسات والظـروف وأحـوال النـاس؛ وإن مل يـسلكوا هـذا 
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ّ أي نجاح أو أي تقـدم، ألنـه عمـل مل يـستوف هتمُاملسلك فسوف ال يكتب لدعو ّ
ُالرشوط، وهو عمل غري صالح ٌ(. 

 

ّالدعوة السلفية املنطلقة من معامل سلف األمـة مـن الـصحابة والتـابعني هـي 
ُدعوة شاملة يف موضوعاهتا وجوانبها؛ فليس األمر كام يزعمه مـن يزعمـه مـن أن  ُ ُ ٌ

ًدعوة التوحيد ال تعرف إال جوانب حمدودة ََ ّ  . وضيقة ال تتجاوزهاِ
ُقــول هبــا التعــصب والتحــزب ٌوهــذه شــبهة مــاكرة خاطئــة خمطئــة، دعــا ال ُ ُُّّ َ

ّللتجمعات املخالفة ملنهج السلف، مما ينترش اليوم يف عاملنا اإلسالمي؛ وإال فاألمر 
عىل خالف ما ينرش من مكائد وشبهات؛ فاملنهج السلفي هو دعـوة احلـق، دعـوة 
ُاإلسالم، واإلسالم شامل جلميع نواحي احلياة، أتت دعوته إلخراج النـاس مـن 

 والبـدع إىل وحـدة الـسنة والعقيـدة، ِهَبُّرشك إىل نور التوحيد، ومن الـشظلامت ال
 .ومن عذاب املعصية إىل سعة الطاعة ونورها

ّفليس األمر يف الدعوة متوقفا عىل األهواء واآلراء، بل عىل ما حدده اهللا جـل  ً
 هـو التوحيـد؛ خوعال، وأوىل األمور أمهية وطاعة يف كتاب اهللا وسـنة رسـوله 

ًكارة وإثام مبينا هوـَا نوأعظمه ً ًالرشك؛ فإذا كان الداعية متدرجا يف دعوته وسريه : ً
، فهـو عـىل الطريـق خمن األهم فاملهم عىل ما جاء يف كتاب اهللا وسـنة رسـوله 

 .الصحيح والنهج القويم
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ٍوهنج التدرج ال يعني ترك اإلنكار عىل ما يقع يف واقعه مـن معـاص وكبـائر، 
ٍعتني بام ينشأ يف واقعه وجمتمعه من معاص وكبائر، ويدعو بل هو يف تدرجه ذلك ي
ِّمن رأى منكم منكرا فليغـريه بيـده، فـإن مل يـست«: خلرتكها؛ وذلك كام قال  طع ً

 .»ُ، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليامننهفبلسا
: خولقد بعث اهللا نبيه إلصالح العامل، وحتقيق مصالح العباد، كام قال النبي 

ًإنه مل يكن نبي قبيل إال كان حقا عليه أن يدل أمته عىل خري ما يعلمه هل« ّ ، وينذرهم مٌّ
 .»رش ما يعلمه هلم

ٌفالدين أمر وهني؛ أمر باخلري، وهني عن الرش، ال يقترص عـىل يشء دون ٌ ٌ  يشء، ٌ
ّوإنام الداعية املسلم هو الذي يراعي التدرج واألمهية بني هذه األشياء ّ. 

فاألمر الذي بعث اهللا به رسوله هو األمر باملعروف «: : يقول شيخ اإلسالم
 .»والنهي الذي بعثه به هو النهي عن املنكر

ن ّوالدعوة شاملة لكل اجلزئيات ال تقترص عىل جزئية دون أخرى، كام قال ابـ
ِّالدعوة والعبادة اسم جامع لغاية احلب هللا وغاية الذل لهف«: : تيمية ُ ٌ ٌ«. 

والرشيعة اإلسالمية إنام جاءت لتحقيق املصالح وتكميلهـا وتقليـل املفاسـد 
إن الرشيعة اإلسالمية جاءت لتحصيل «: : والتحذير منها، يقول شيخ اإلسالم

 .»املصالح وتكميلها، وتعطيل املفاسد وتقليلها
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 فالدعاة إىل اهللا عىل منهج الـسلف يكـون مقـصودهم يف ،ُفإذا كان األمر كذلك
ُدعوهتم حتقيق املصالح وتعطيل املفاسد عىل حسبها؛ فيبـدأ بـالكربى ثـم الـصغرى، 

ٌوهلم جرا يف باقي املسائل، فإذا نشأ يف املجتمع أمر خمالف للرشيعة ٌ جمانب للصواب ،ٌ
ِّفعىل الداعية أن يبني وجه ِ الصواب فيه، وأن يعظ الناس لرتكه واجتنابهُ َ. 

وعليه فإن املنهج السلفي احلق يراعي الدعوة إىل إصالح مـا ينـشأ يف جمتمـع 
ًاملسلمني من أمور طارئة عليـه خمالفـة للـرشيعة، نـرشا للفـضيلة ودرءا للرذيلـة،  ً

ّوليس قارصا وضيقا كام يدعيه املدعون ويفرتيه املفرتون ّ ً ملنهج الـسلفي فإذا كان ا. ًّ
ًيويل اهتامما أكرب وأعظم للتوحيد والدعوة إليه  فليس معنى ذلك تركه ملا يطرأ يف ،ُ

ّأنـك ال تـدعو : ٍجمتمع املسلمني من أمور منكرة، وليس معنى الدعوة إىل التوحيد
يف ) ّال إله إال اهللا(إىل مقتضياته وحتقيق رشوطه، بل هي الدعوة الكاملة إىل حتقيق 

ٌّرأ يف جمتمعات املسلمني؛ كل عىل حسب منزلتـه وقـدره، وهبـذا البيـان ِّكل ما يط
ِتنجيل تلك الشبهة التي أشاعها من جهل حقيقـة دعـوة الـسلف  حيـث اهتمهـا ،َ

ٌباجلمود عىل جانب من الدين فليس األمر كذلك، بل هي هتمة باطلة ال ختـرج إال  ٌ
 .ّمن جاهل أو معاند كام سبق بيانه يف أول هذا املبحث

 
 

ًهناك أمور ينبغي عىل الداعي إىل اهللا أن يكون واعيا ألمرهـا، عارفـا لـشأهنا،  ًِ ٌ
ٌ اهللا عز وجل بام هو كفيـل غري جاهل هبا؛ إذ من خالهلا يسري الداعي يف دعوته إىل

ٍّبنجاحها، وبلوغ اهلدف منها، بال إفراط وال تفريط، وبال غلو وال إجحاف ٍ ٍ. 
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َفعىل الداعي إىل اهللا أن يعرف أن هناك ب ًونا شاسعا، وفرقا جليا واضـحا بـني ّ ً ً ً ً
ُعرص صدر اإلسالم والعصور بعده، خاصة هذه األزمان فإنه كلام بعد الزمان عن  َ ّّ ُ

لنبوة انترشت املخالفة والبدعة، فمن أراد مـن الـدعاة يف هـذه العـصور أن زمن ا
ُيكون جمتمعه جمتمعا مثاليا كـام هـو احلـال يف العـصور املتقدمـة  ً خاصـة صـدر -ً

 .، من أراد ذلك فقد أغرب يف تفكريه، وأخطأ يف مسلكه-اإلسالم
ُّوإليك بعضا من النصوص الرشعية النبوية، والتي فيها بيان لتغـري  األحـوال ً

ُواألعصار، مما جيعل الداعي إىل اهللا يعطي كل حق حقه، ويراعي يف ذلك ما حيبـه 
 من املصالح الرشعية واملقاصد املرعية، ومن ذلـك؛ مـا جـاء يف خاهللا ورسوله 

ًإنه مل يكن نبـي قـبيل إال كـان حقـا عليـه أن يـدل «:  قالخ أن النبي »الصحيح« ٌّ  
ُ، وينذرهم رش ما يعلمـه هلـم؛ وإن أمـتكم هـذه جعـل أمته عىل خري ما يعلمه هلم ّ

ٌعافيتها يف أوهلا، وسيصيب آخرها بالء وأمور تنكروهنا، وجتيء فتن فريقق بعضها  ٌ ُ
 . احلديث»ًبعضا

َفهذا احلديث واضح جيل يف أن أمر ٌّ ٌ ّ األمة يف أوهلا خيالف آخرهـا، وأن األمـة ُ
ُّمع تعاقب األزمان وتبدل األحوال، تضيق فهيا دائرة اخلري، وتتسع دائـرة الـرش، 

 .فمام جيب عىل الداعي إىل اهللا أن جيعل هذا احلديث نصب عينيه
ٌنات وهنات؛ فمن أراد أن َإنه ستكون ه«:  قالخأنه : ويف احلديث الصحيح ٌ

 »ً فارضبوه بالسيف كائنا من كان،ٌ وهي مجيع، األمةِّيفرق أمر هذه
                                                       

 ).١٨٤٤( أخرجه مسلم :صحيح) ١(

 ).١٨٥٢( أخرجه مسلم :صحيح) ٢(
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يوشـك األمـم أن تـداعى «:  قـالخأن النبـي : وجاء يف احلديث الـصحيح
: ومن قلة نحن يومئـذ؟ قـال: ، فقال قائل»كلة عىل قصعتهاَعى األا كام تد،عليكم

 ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن اهللا من صدور عدوكم ؛كثريٍيومئذ بل أنتم «
 ومـا !يـا رسـول اهللا: ، فقـال قائـل»نَهَاملهابة منكم، وليقذفن اهللا يف قلوبكم الـو

 .»ّحب الدنيا، وكراهية املوت«: الوهن؟ قال
 حديثان فيهام الـرصاحة والبيـان لتغـري حـال األمـة عـن أوهلـا، وأنـه فهذان

ستحدث هنات وأمور، وال بد أن يعي الداعي إىل اهللا هذا األمر، بحيث يعتدل يف 
ًدعوته وهدفه، وال يشتط فيها؛ فيطالب بام يكـون وقوعـه مـستحيال، كـأن يريـد 

 .بًجمتمعا كمجتمع أيب بكر وعمر 
ٌ وأمـور ٌةَرَثـَهنـا سـتكون بعـدي أِإ«: خضـية قولـه ويف معنى األحاديث املا

تؤدون احلـق «: كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال! يا رسول اهللا: ، قالوا»تنكروهنا
 .» وتسألون اهللا الذي لكم،الذي عليكم
: ّ قول عبادة بن الصامت-ُّوهو تغري األحوال-حاديث يف هذا املعنى ومن األ

ُسمع والطاعة، يف العرس واليرس، واملنشط، واملكـره،  عىل الخبايعنا رسول اهللا ( ُ
 .)ٍوعىل أثرة علينا

                                                       
، )١/٢٣٩(عـيم ، وأبـو ن)١٠٨٥(، والطيالـيس )٥/٢٨٧(، وأمحد )٤٢٩٧(أخرجه أبو داود : صحيح) ١(

 )].٩٥٨ (»الصحيحة«[

 .واللفظ له) ١٨٤٣(، ومسلم )٣٦٠٣( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(

 ).١٧٠٩( أخرجه مسلم :صحيح) ٣(
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فهذه األحاديث تعطي الـداعي إىل اهللا إشـارة واضـحة عـىل تغـري األحـوال 
ُواألعصار، وتفاوت إيامن كل عرص عام قبله، وتفاوت تطبيق معامل الرشع بني كل 

ٍزمان ومكان، وأنه ال يمكن بأي حال من األحوال م  بعـصور خقارنـة عـرصه ّ
ُ؛ فالعصور بعده تكثر فيها املخالفـات واملنكـرات، -وبخاصة املتأخرة عنه-غريه 

ِوتنترش فيها البدعة، وختفى يف كثري منها معامل السنة؛ فـإذا مل يـراع الـداعي إىل اهللا  ٍ ُ
ُّ فإنه سيعيش يف تصورات قد ترض به وبدعوته؛ وإذا مل يـدرك الـداعي إىل اهللا ،هذا

ٍاألمر فإنه سيصاب باهلزيمة والفشل نفسيا وفعليـا، وسـيكون دائـام يف نظـرة هذا  ً ً ً
ّ مما سيجعل دعوته تصاب باالنحراف يف مسريهتا وتـصوراهتا؛ ،قامتة للمجتمعات ُ

فعىل الداعي إىل اهللا أن يراعي املسار الصحيح، واألسلوب الناجح عىل حسب ما 
ستحيل حتققـه، بـل يـدعو إىل يرى من أحـوال النـاس؛ فـال يطالـب جمتمعـه باملـ

 . ّ بال إفراط وال تفريط، وبال غلو وال إجحاف،اإلصالح حسب إمكانه
فهـذه اآلثـار «: عند ذكره لـبعض أحاديـث الفـتن :ويف هذا يقول الطحاوي

ًتسديد ما يف اآلثار يف البـاب األول، وكلهـا يـصدق بعـضها بعـضا، وختـرب بـأن  ُ ِّ
 خٍمان له حكمـه الـذي قـد بينـه رسـول اهللا ّاألزمنة ختتلف وتتباين، وأن كل ز

ألمته، وأعلمهم إياه، وعلمهم بـام يعملـون فيـه؛ فعـىل النـاس التمـسك بـذلك 
 بوضـعه، وأن ال خّولزومه، ووضع كل أمر موضعه الـذي أمـرهم رسـول اهللا 

 .»خيرجوا عن ذلك إىل سواه
                                                       

 ).٣/٢٢٤ (»رشح مشكل اآلثار«) ١(
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ُمما جيب عىل الداعي مراعاته ومالحظته أثناء قيامـه بالـدعوة إىل اهللا، معرفتـه  ُ
تلك الفـوارق الطبيعيـة، والعـادات املختلفـة، واألحـوال املتباينـة بـني البلـدان 

ُواألمصار؛ بحيث يراعي يف كل حال ما يناسبه من األساليب القولية والفعلية ّ. 
 هذا األمر يف دعوته، كام جاء يف القرآن الكريم ما خ ُوقد اعترب سيد الدعاة نبينا

ً حيث أخرب اهللا جل وعال أنه مل يرسل نبيا إال بلسان قومه لتقوم ،ُيبني اعتبار األحوال
ًاحلجة عليهم بذلك، ولكي يكون بيانه واضحا جليا هلـم، قـال تعـاىل ً ُ : h g f

o n m l k j i ]ٌ؛ فاآلية جلية يف الدال]٤:إبراهيم لة عىل اعتبار األحـوال ّ
 .والبيئات عىل حسب األمصار والبلدان واختالفها يف ظروفها

ّومما يدل عىل هذا االعتبار بني الفوارق يف الدعوة عىل حـسب البيئـة املحيطـة 
ّأن األنبياء عليهم الصالة والسالم كـانوا يـأتون أقـوامهم ليـدعوهم إىل : بالدعوة

ن عليها، وختتلف تلك األحوال اخلاطئة مـن ترك ناحية خاطئة كان األقوام يرصو
قوم إىل قوم؛ فها هو شعيب مع دعوته إىل التوحيد اخلـالص واحلـث عليـه، جـاء 

 تطفيف امليزان والكيل، كـام قـال !ليصحح عمال كان قومه يرصون عليه أال وهو
 .]الشعراء[Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ: تعاىل عن دعوته

 يف ناحية أخرى كان قومه يرصون عليها، كام قال ×ينام كانت دعوة لوط ب
ــاىل ´ ª © ¨ § ¦ ¥  ¶ µ » ¬ ® ¯ ° ± ² ³: تع

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸]األعراف[. 

َ  
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سالم التـي راعـت بيئـة فهذه نامذج من دعوات األنبياء علـيهم الـصالة والـ
ًأقوامهم عىل حسب اختالف أحواهلم، وما يقع يف أوساطهم، مع اتفـاقهم مجيعـا 

 .عىل أصل الدعوة وهو التوحيد كام سبق بيانه
ما جاء عن ابـن : ومما يدل عىل هذا االعتبار بني الفوارق يف األمصار والبلدان

قـدم إنـك ت«: ل إىل اليمن قـااً ملا بعث معاذا خ أن رسول اهللا بعباس 
، ففي هذا احلـديث »عبادة اهللا:  فليكن أول ما تدعوهم إليه،قوم أهل كتابعىل 

ٌإشارة واضحة من النبـي   يف اعتبـار أحـوال األمـصار والبلـدان مـن حيـث خٌ
ت الواقعــة يف األمــصار اخــتالف املــشارب والــديانات ونحــوه مــن االختالفــا

ًوالبلدان؛ فلام كان معاذ مبعوثا إىل قوم كفار من أهل الكتاب كانت دعوتـه بـادئ 
ّذي بدء إىل التوحيد وإخالص العبادة هللا عز وجل؛ إذ ال قبول ألعامهلـم إال هبـذا 

 .األمر األول
  العارف بحال مرصه وبلده الكائن فيه يستطيع مـن،ّوهكذا فإن الداعي إىل اهللا

ٍخالل تلك املعرفة سلوك طرق وأساليب ناجحة يف دعوة قومه؛ فإن لكـل بلـد مـا 
ٌخيصه من األخطاء وانتشارها فيه؛ وكام هو معلوم فيام سلف من الزمان مـن نـشوء 
ّوانتشار الرافضة يف الكوفة، والنواصب يف الشام، وهلم جرا من تلك البلدان التـي 

ُال تكاد خترج عن يشء ت  .ث يوليه الداعي اهتاممه أثناء قيامه بدعوته به بحيُفَرْعُ

                                                       
 ).١٤٥٨( أخرجه البخاري :صحيح) ١(
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: اما جاء عن أنـس  :ومما يدل عىل اعتبار الفوارق بني األمصار والبلدان
ًإهنم ال يقرأون كتابا إال أن يكون :  ملا أراد أن يكتب إىل الروم قيل لهخّأن النبي 
ًفاختذ خامتا من فضة. ًخمتوما ّه مـن اعتبـار ُ، فهذا احلديث يدل عىل ما سـبق بيانـ

ُالفوارق بني العادات واألحوال بالنسبة للبلدان التي يعيش فيهـا الـداعي إىل اهللا؛ 
 جـرى عـىل عـادهتم ليكـون ،باتَ ملا عرف عادة الروم يف املكاتخفها هو النبي 

 .ذلك أدعى لقراءة املكاتبات أو قبوهلا
حـوال عـىل وعليه فإنه ينبغي للداعي معرفة تلك الفوارق بني العـادات واأل

 .حسب البلد الذي هو فيه، ليكون ذلك أدعى لتبليغ دين اهللا يف األرض
 

، ومـن )ّأبواب الفتن من مـصنفاهتم(هذه املسألة طرقها العلامء رمحهم اهللا يف 
ٍأرشها فتنة خلو مكان ما من السلطان املطاع،  ِّ ُ وذهاب األمن واألمان بسبب ذلك ِّ

ُ، ويلحق بذلك أمر األقليات املسلمة التي تعـيش -نعوذ باهللا من رش ذلك احلال- ُ
 .-كام سيأيت بيانه-يف بالد كافرة 

ٌ أن السلطان ترتبط به أمور كثرية: فمام ال شك فيه ّ: 
 .ُّما خيص الدعوة، كاألمر باملعروف والنهي عن املنكر :منها
لك من إقامة احلدود، وحراسة الثغور، وعقد العقود، ودواويـن غري ذ :ومنها

 .املحاكم، وتأمني السبل ونحوها
                                                       

 ).٢٠٩٢(، ومسلم )٧١٦٢( أخرجه البخاري :صحيح) ١(



 

 ١١٢٠ ضوابط منهج السلف يف الدعوة، ورشوطها: الباب الرابع عرش

 : : ويقول شيخ اإلسالم
ّوألن اهللا تعاىل أوجب األمر باملعروف والنهي عن املنكـر وال يـتم ذلـك إال « ُّ ّ

مـع ُبقوة وإمارة؛ وكذلك سائر مـا أوجبـه اهللا مـن اجلهـاد، والعـدل، وإقامـة اجل
ّعياد، ونرص املظلوم، وإقامة احلدود ال يتم ذلك إال بالقوة واإلمارةواأل ّ«. 

ومن هنا ندرك شأن احلاكم يف الدولة املسلمة ومـا يرتتـب عـىل حكمـه مـن 
ّواجبات وما أنيط به من حقوق، وما ينترش من خري وأمـن لألمـة بـسبب طاعتـه  ٍ ُ

ٍواجتامع الناس عليه، والفتنة تكمن يف خلو مكان ما  من إمام مطاع، نعوذ باهللا من ُ
 .ذلك احلال

ّوال بد للمسلم أن يتعامل مـع كـل واقـع تعاملـه الـذي دلـت عليـه الـسنة،  ٍ
حديث حذيفة املشهور عنـدما سـأل : واألصل يف ذلك التعامل السني احلكيم هو

ِّ بعد بيان رش آخـر الزمـان لـه خ عن اخلري والرش، فقال له رسول اهللا خالنبي 
ٌفـإن مل يكـن هلـم مجاعـة وال : ، فقال حذيفـة»مجاعة املسلمني وإمامهمتلزم «: قال

اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتـى يـدركك ف«: إمام؟ قال
 .»املوت وأنت عىل ذلك

                                                       
 ).١٦٢ (»السياسة الرشعية«) ١(

 ).١٨٤٧(، و مسلم )٧٠٨٤( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(



 

 ١١٢١ ضوابط منهج السلف يف الدعوة، ورشوطها: الباب الرابع عرش

ل جد هام، البد من التفطن إليه واإلجابة عليه؛ وهذا  من خالل هذا احلديث سؤاُدِرَيَو
 :السؤال ذو شقني
 .)من هم مجاعة املسلمني املعنيون يف هذا احلديث؟( :الشق األول
 ).من هو إمام تلك اجلامعة؟( :والشق الثاين

: نسوق ما اختاره الطربي اإلمام من أن اجلامعة: فللجواب عىل السؤال األول
 بلزومه، وهنى عن فـراق األمـة ×اجتمعوا عىل أمري، فأمر مجاعة املسلمني إذا 

 :فيام اجتمعوا عليه من تقديمه عليهم؛ ألن فراقهم ال يعدو إحدى حالتني
ُإما النكري عليهم يف طاعـة أمـريهم، والطعـن عليـه يف سـريته املرضـية لغـري  ّ
ُموجب، بل بالتأويل يف إحداث بدعة يف الـدين، كاحلروريـة التـي أمـرت األمـ ة ٍ

 . مارقة من الدينخبقتاهلا، وسامها النبي 
ٍوإما لطلب إمارة من انعقاد البيعة ألمري اجلامعة، فإنه نكث عهد ونقض عقـد  ٍ ُ

ًمن جاء إىل أمتي ليفرق مجاعتهم فارضبوا عنقه كائنـا مـن «: خِبعد وجوبه؛ قال 
 . ه. ا«كان

ٍففي هذا الكالم بيان ملعنى اجلامعة أال وهو اجتامع النـاس عـىل أمـري مطـاع،  ٌ
 . للهدي النبوي الرشيدٌوعليه فإن شق عصا الطاعة يف هذه اجلامعة خمالفة

                                                       
 .بنحوه) ١٨٥٢( أخرجه مسلم :صحيح) ١(

 ).٢/٧٧٤( للشاطبي »االعتصام«) ٢(
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ًوبعد بيان معنى اجلامعة من كالم أهل العلـم، فـأقول متحـدثا بنعمـة اهللا إن : ّ
 تتفيـأ ظـالل حكـم اجتمعـت عليـه -الـسعوديةاململكة العربية -أرض احلرمني 

اخلاصة والعامة عىل إمام خمتار متت مبايعته عىل الكتاب والسنة، بحكـم عبـاد اهللا 
ًبرشع اهللا واحلمد هللا؛ ولذا فإنه ينطبق علينا وصف هذه اجلامعة انطباقا تاما ً. 

 ًعلقـا عـىلمإليك ما قالـه الـشوكاين : وللجواب عىل الشق الثاين من السؤال
 .»ّوال يصح إمامان« :»حدائق األزهار«قول صاحب 

ُإذا كانـت اإلمامـة اإلسـالمية خمتـصة بواحـد، واألمـور : وأقـول«: : قال
ٌراجعة إليه، مربوطة به كـام كـان يف أيـام الـصحابة والتـابعني وتـابعيهم فحكـم : ٌ

ُالشارع يف الثـاين الـذي جـاء بعـد ثبـوت واليـة األول أن يقتـل إذا مل يتـب عـن 
ّوأما بعد انتشار اإلسالم واتساع رقعتـه، وتباعـد أطرافـه «:  إىل أن قال»..نازعةامل

 الوالية إىل إمام أو سلطان، ويف القطر -أو أقطار-ٌفمعلوم أنه قد صار يف كل قطر 
ٌذ لبعضهم أمر وال هني يف قطـر آخـر، وأقطـاره َّاآلخر أو األقطار كذلك، وال ينف ٌ
 بتعدد األئمة والسالطني، وجيـب الطاعـة لكـل التي رجعت إىل واليته؛ فال بأس

 .»واحد منهم بعد البيعة له عىل أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه
األئمـة «: : ويف تأكيد هذا يقـول شـيخ اإلسـالم حممـد بـن عبـد الوهـاب

ٍجممعون من كل مذهب عىل أن من تغلب عىل بلد من البلدان، له حكم اإلمـام يف  َّ
ياء، ولوال هذا ما استقامت الـدنيا، ألن النـاس مـن زمـن طويـل قبـل مجيع األش

                                                       
 ).٤/٥١٢ (»السيل اجلرار«) ١(



 

 ١١٢٣ ضوابط منهج السلف يف الدعوة، ورشوطها: الباب الرابع عرش

ًاإلمام أمحد إىل يومنا هذا ما اجتمعوا عىل إمام واحد، وال يعرفون أحدا من العلامء 
 .»ًذكر شيئا من األحكام ال يصح إال باإلمام األعظم

ل احلـل ٌبيان ملعنى إمام اجلامعة؛ أال وهـو مـن بايعـه أهـ :ويف كالم الشوكاين
 .ُوالعقد يف قطر من األقطار

ّفيجب عىل كل أهل قطـر مبايعـة وطاعـة مـن ويل قطـرهم؛ إذ ال بـأس بتعـدد 
 .الواليات والسالطني، ومبايعة أهل كل قطر ملن ويل ذلك القطر؛ كام هو احلال اليوم

ًإن الناظر بعني البصرية وثاقب الفكـر بعيـدا : وعىل ما مىض من تفصيل أقول
ً متجردا عن التعصب األعمى، واضعا نصب عينيه مصلحة اإلسالم عن العاطفة، ً

 :وأهله، يظهر له بجالء أن األحوال الواردة عىل األمة تكون عىل ثالثة أصناف
ُن واليته غري مسلمة، وهم من يف أوروبا وأمريكا وبعض دول آسيا، َم :أحدها

 .وغريهم من األقليات املسلمة
لمة، وهم أهل دار اإلسالم اخلالـصة مـن حكـام ن واليته والية مسَم :وثانيها

 .وحمكومني؛ وهم من عدا الصنف األول
 .ًأن ال تكون هناك والية مطلقا :ثالثها

ُفالفتنة حاصلة بينهم بسب عدم وجود احلاكم املطـاع، ولـذلك فـرس بعـض 
يف معـرض كالمـه  :العلامء الفتنة بعدم وجود السلطان؛ كام قال اإلمام ابن حجـر

                                                       
 ).١٣/٧ (»فتح الباري«، وانظر مزيد بيان يف )٧/٢٣٩(عبد الرمحن بن حممد بن قاسم :  مجع»الدرر السنية« )١(



 

 ١١٢٤ ضوابط منهج السلف يف الدعوة، ورشوطها: الباب الرابع عرش

ما ينشأ عن االختالف يف طلب امللـك حتـى ال : واملراد بالفتنة«:  فيقولعن الفتن
ُيعلم امل  . ه.ا »بطلُحق من املُ

ّ السلطان املطاع عظمـت الفتنـة، وطـار رشرهـا، وعـم َنِمفإذا خال مكان ما 
  الفتنـة إذا مل يكـن إمـام يقـوم : (: أمرها القايص والـداين؛ يقـول اإلمـام أمحـد

 .)بأمر املسلمني
ّولذلك كان هذا مدخال لشيخ اإلسالم يف رده عـىل الرافـضة يف عقيـدهتم يف  ً

هـذا بعـدم  ًاملهدي املنتظر، وأهنم ينتظرون إماما عند الرسداب؛ فقد عاب علـيهم
مل تنـتظم هلـم مـصلحة «: : ُقيام املصلحة التي من أجلها نصب اإلمـام؛ فيقـول
 .» واجلامعةلكثرة اختالفهم وافرتاقهم، وخروجهم عن الطاعة

ًوهـذا ال بـد منـه رضورة؛ وهـذا «: حيث يقـول :ويؤكد هذا املعنى ابن حزم
ٌد يف البالد التي ال رئيس هلا، فإنه ال يقام هناك حكم حق وال حد، حتى قـد َمشاه

 .»ذهب الدين يف أكثرها
ّوهو أن الدنيا واألمن عىل الـنفس ( : مفاسد هذه الفتنة فيقول: ويرسد الغزايل

ِألموال ال تنتظم إال بسلطان مطـاع، فتـشهد لـه مـشاهدة أوقـات الفـتن بمـوت وا ُ ّ
                                                       

 ).١٣/٣١ (»الفتح«) ١(
 ).١/٣١١( أليب يعىل »طبقات احلنابلة«) ٢(

 ).١/١١٥ (»منهاج السنة«) ٣(

 ).٤/١٥٠ (»الفصل يف امللل واألهواء والنحل«) ٤(



 

 ١١٢٥ ضوابط منهج السلف يف الدعوة، ورشوطها: الباب الرابع عرش

ُالسالطني واألئمة، وأن ذلك لو دام ومل يتدارك بنصب سلطان آخر مطاع دام اهلـرج 
 .)ّوعم السيف، وشمل القحط، وهلكت املوايش، وبطلت الصناعات

ملـيلء بـالفتن،  كيفية التعامل مع هذا الواقـع ا»غياث األمم«ويرشح صاحب 
ُوكيف يامرس املسلم حق الدعوة واألمر باملعروف، وما هو املمنوع من ذلك مـن 

ولو سعى عند شغور الزمان طوائف من ذوي النجدة والبأس (: املسموح؛ فيقول
يف نفض الطرق عـن الـسعاة يف األرض بالفـساد، فهـو مـن أهـم أبـواب األمـر 

 .)باملعروف والنهي عن املنكر
ُفإذا خال الزمان عن السلطان وجب البدار عىل حسب اإلمكـان إىل (: ويقول ُ

درء البوائق عن أهل اإليامن، وهنينا الرعايا عـن االسـتقالل بـاألنفس مـن قبيـل 
ُاالستحسان عىل ما هـو األقـرب إىل الـصالح واألدنـى إىل النجـاح، ويف متليـك 

  .)ا ذو العقلٌالرعايا أمور الدماء وشهر السالح وجوه من اخلبل ال ينكره

ُففي هذا الكالم بيان ملا جيب فعله وقت الفـتن ِّ وحـني خلـو مكـان مـا مـن ،ٌ
 .سلطان مسلم مطاع حيث جيب اعتزال الفتنة، وعدم اخلوض يف شؤوهنا

ٌولكن ال مانع من أن تقوم فئة من ذوي النجدة والبأس لرد سـعاة الفـساد يف 
ّباب حكم رد الصائل عن النفس ّ إذا اضطروا إىل ذلك من ،األرض عن املسلمني

 .واملال واألهل
                                                       

 ).٤٨ (»االقتصاد يف االعتقاد«) ١(

 ).٣٨٦ (»غياث األمم«) ٢(

 ).٣٨٦ (»غياث األمم«) ٣(



 

 ١١٢٦ ضوابط منهج السلف يف الدعوة، ورشوطها: الباب الرابع عرش

 فقـد يكـون غـري ،وأما األمر باملعروف والنهـي عـن املنكـر باليـد واللـسان
 ملا سيفيض إليه األمر إىل حـدوث مـا هـو ،ن يف هذه األوقات املشار إليهاَمستحس
ً من تسلط عىل اآلمر والناهي بام يكون رضرا عليـه وعـىل مـن حولـه؛ إذ ال :أنكر
 .م عىل األمر حيجز أهل الفساد عن الرضر بهقائ

ُفإذا كان إنكار املنكر يستلزم ما هو أنكر منـه أو (: : ولذلك يقول ابن القيم ُ
 .) فإنه ال يسوغ إنكارهخأبغض إىل اهللا ورسوله 

َففي بعض األحوال كأحوال الفتنة مثال قـد يـرتك املـسلم األمـر بـاملعروف،  ً
فرض عنه، ويرجع أمره إىل خاصة نفـسه، ويف تأكيـد والنهي عن املنكر ويسقط ال

ُفيام ذكرنا توكيد األمر باملعروف والنهي (: :  يقول الطحاوي،مر وجتليتههذا األ
ُ حتى يكون الزمان الذي ينقطع ذلك فيه، وهـو الزمـان الـذي وصـفه ،عن املنكر

ف وال ٍ فيه بأمر بمعـروة يف حديث أيب ثعلبة اخلشني الذي ال منفعخرسول اهللا 
هني عن املنكر، وال قوة مـع مـن ينكـره عـىل القيـام بالواجـب يف ذلـك، فـسقط 

 . ه.ا )ُالفرض عنه فيه، ويرجع أمره فيه إىل خاصة نفسه
ًفإذا تقرر هذا فإنه ال يدخل يف الباب تـرك النهـي عـن املنكـر قلبـا، بـل هـو 

 يخ اإلسـالمواجب عىل كل األحوال، إذ ال فتنة حتصل من هذا؛ ويف هذا يقول ش
ٍفأما القلب فيجب بكل حال، إذ ال رضر يف فعله(: : ُ(. 

                                                       
 ).٣/٤ (»إعالم املوقعني«) ١(

 ).٣/٢١٣ (»رشح مشكل اآلثار«) ٢(

 ).٢/٢١٢ (»االستقامة«) ٣(



 

 ١١٢٧ ضوابط منهج السلف يف الدعوة، ورشوطها: الباب الرابع عرش

كحـال -ُوأما التعامل مـع احلكـام الكـافرين الـذين يلـون بعـض املـسلمني 
ُّ من حيث عدم جـواز الـدخول يف الفتنـة بـالتحرش هبـم، أو -األقليات املسلمة

ًا ألذيـة ٍإحداث يشء يعود عليهم بالرضر، أو لفـت نظـرهم إىل مـا يكـون طريقـ
:  الشيخ صالح الفـوزان حفظـه اهللا بقولـهَ احلكيمَاملسلمني، فيلخص هذا املسلك

وأما التعامل مع احلاكم الكافر فهذا خيتلـف بـاختالف األحـوال، فـإذا كـان يف (
 وفيهم استطاعة ملقاتلته وتنحيته عن احلكم وإجياد حاكم مسلم فإنه ،املسلمني قوة

د يف سبيل اهللا، أما إذا كانوا ال يستطيعون إزالتـه جيب عليهم ذلك؛ وهذا من اجلها
َّفال جيوز هلم أن يتحرشوا بالظ ّ ّلمة والكفرة؛ ألن هذا يعود عىل املـسلمني بالـرضر ُ

 والواليـة فيهـا ، عاش يف مكة ثالث عرشة سنة بعـد البعثـةخواإلبادة؛ والنبي 
ّللكفار ومعه من أسلم من الصحابة، ومل ينازلوا الكفار، بل ك انوا منهيني عن قتال ّ

ّالكفار يف هذه احلقبة، ومل يؤمروا بالقتال إال بعد  وصـار لـه خما هـاجر النبـي  ّ
ّدولة ومجاعة يستطيع هبم أن يقاتل الكفار، هـذا هـو مـنهج اإلسـالم؛ فـإذا كـان  ٌ ٌ

ّ فـإهنم يتمـسكون بإسـالمهم ،املسلمون حتت والية كافرة وال يستطيعون إزالتهـا
ّ خياطرون بأنفسهم ويغـامرون يف جماهبـة الكفـار؛ ألن ذلـك وبعقيدهتم، ولكن ال ّ ُ

 .)يعود عليهم باإلبادة والقضاء عىل الدعوة

                                                       
 للشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ صالح الفوزان، والـشيخ صـالح »مراجعات يف فقه الواقع السيايس«) ١(

 ).٥٢(السدالن 



 

 ١١٢٨ ضوابط منهج السلف يف الدعوة، ورشوطها: الباب الرابع عرش

ومن خالل العرض يف هذا املبحث للفروق بني الـدعوة حـال وجـود الدولـة 
 :املسلمة وعدمه يتلخص ما ييل

 .خ جيب عىل كل مسلم وضع كل يشء موضعه الذي أمر اهللا به ورسوله -١
 األمر باملعروف وإنكار املنكر عىل حسب االستطاعة، كام إذا كان ال يؤدي إىل -٢

ًمنكر أعظم منه، فإذا مل يستطع املسلم ذلك فيبقى إنكار القلب يف حقه واجبا، 
 .وعليه اعتزال الفتنة حينئذ

 قيام أفراد من املسلمني يف البلد الذي خال من سلطان وعمت الفتنة فيه، قيـام -٣
د فساد سعاة الفساد يف األرض إذا اضطروا إىل ذلك من باب دفـع بعضهم بر
 .الصائل

ُ يلحق باملسألة ما إذا كان املسلمون حتت والية كـافرة ال يـستطيعون إزالتهـا، -٤
ُفإهنم يتمسكون بعقيدهتم وال خيـاطرون بأنفـسهم؛ ألن ذلـك يعـود علـيهم 

 .بالرضر



 

 





 

 ١١٣١ السبيل بن االتباع واالبتداع: الباب اخلامس عرش

 
 

 مـنهج نهل جيوز للدعاة إىل اهللا يف أي عـرص مـن العـصور العـدول عـ: السؤال
  األنبياء يف الدعوة إىل اهللا؟

ًيف ضوء ما سبق ال جيوز رشعا وال عقال العدول عن هذا املنهج واختيار  :اجلواب ً
 .سواه
ّقـوم الـذي رسـمه اهللا جلميـع األنبيـاء مـن أوهلـم إىل ّأن هذا هو الطريق األ: ًأوال

 .آخرهم
واهللا واضع هذا املنهج هو خالق اإلنسان، والعامل بطبائع البـرش ومـا يـصلح 

، وهـو احلكـيم العلـيم يف ]ُامللك[, - . / 0 1 2 3: أرواحهم وقلوهبم
 .ا املنهج وقد رشع ألفضل خلقه هذ،خلقه ورشعه

ّأن األنبياء قد التزموه وطبقوه، :ًثانيا ّ مما يدل داللة واضحة أنه لـيس مـن ميـادين ّ
 :االجتهاد، فلم نجد

ّ نبيا افتتح دعوته بالتصوف-١ ًّ. 
 . وآخر بالفلسفة والكالم-٢

                                                       
   للـشيخ ربيـع بـن هـادي املـدخيل »منهج األنبياء يف الـدعوة إىل اهللا«السؤال واجلواب مأخوذ من كتاب ) ١(

 .-حفظه اهللا-



 

بتداع السبيل بن االتباع واال: الباب اخلامس عرش ١١٣٢ 

 . وآخرين بالسياسة-٣
ًبل وجدناهم يسلكون منهجا واحدا ً واهـتاممهم واحـد بتوحيـد اهللا أوال يف ،ً

 .الدرجة األوىل
 أن : الـذي فـرض اهللا علينـا اتباعـه،أن اهللا قد أوجب عـىل رسـولنا الكـريم: ًثالثا

¾ : -بعد أن ذكر ثامنية عرش مـنهم- ويسلك منهجهم، فقال يقتدي هبم،

Å Ä Ã Â Á À ¿]٩٠:األنعام[. 
 .االهتامم الشديد بهوقد اقتدى هبداهم يف البدء بالتوحيد، و

وملا كانت دعوهتم يف أكمل صورها تتمثل يف دعوة إبـراهيم عليـه الـصالة : ًرابعا
ًوالسالم، زاد اهللا األمر تأكيدا، فأمر نبينـا حممـدا  :  باتبـاع منهجـه، فقـالخً

b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U]النحل[. 
 ، التوحيـد وحماربـة الـرشك:ّباتباعه يـشمل األخـذ بملتـه التـي هـيواألمر 

ًويشمل سلوك منهجه يف البدء بالدعوة إىل التوحيد، وزاد اهللا تعاىل األمـر تأكيـدا 
Z Y ] \ :  باتباع ملة هذا النبي احلنيـف، فقـال تعـاىلخ فأمر أمة حممد ،ًأيضا

e d c b a ` _ ^ ]]آل عمران[. 
ّفاألمة اإلسالمية مأمورة باتباع ملته، فكام ال جيوز خمالفة ملتـه، ال جيـوز : إذن ّ ّ ّ

 . وحماربة الرشك ومظاهره ووسائله،العدول عن منهجه يف الدعوة إىل التوحيد



 

 ١١٣٣ السبيل بن االتباع واالبتداع: الباب اخلامس عرش

â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò : قال اهللا تعـاىل :ًخامسا

å ä ã]النساء[. 
 ،ّ أخربنا أن كل الرسل كانت عقيدهتم عقيدة التوحيـد،فإذا رجعنا إىل القرآن

ّوأن دعوهتم كانت تبدأ بالتوحيد، وأن التوحيد أهم وأعظم ما جاءوا به ّ. 
ا إىل ّووجدنا أن اهللا قـد أمـر نبينـا باتبـاعهم وسـلوك منهـاجهم، وإذا رجعنـ

ًالرسول نجد أن دعوته من بدايتها إىل هنايتهـا، كانـت اهتاممـا بالتوحيـد وحماربـة  ّ
 .ّللرشك ومظاهره وأسبابه وقد مر بنا عرض يشء من هذا

ًأن اهللا قد خلق الكون ونظمه تنظيام كونيا ورشعيا، فجعـل للكـون سـننا  :ًسادسا ً ً ّ ًّ
سد هـذا الكـون، فوضـع ّ لو اختلت هذه السنن الكونيـة لفـ،يسري يف نطاقها

 لو اختلت ،ًللسموات واألرض واألفالك والكواكب والشمس والقمر سننا
 .هذه السنن النتهى وجود هذا الكون

ّومن سـنن اهللا الكونيـة أن احليـوان مـن إنـسان وغـريه ال يعـيش إال بـروح  ّ ّ
ُ ووجـب أن يـوارى ،وجسد، فلو فارقت الروح اجلسد مات اجلسد وفسد وأنـتن

 .ِهنَتَنَ حتى ال يؤذي احليوانات برحيه وهذا اجلسد
ّومن سنن اهللا يف عامل النبات أن الشجرة ال تقـوم وحتيـا إال عـىل سـاق  فـإذا ،ّ

 .استؤصل ساقها ماتت الفروع
ويف عامل الرشائع ال تقوم الرشيعة إال عىل عقيدة، فلو خلت تلك الرشيعة من 

 .العقيدة، فسدت وما بقيت رشيعة صحيحة
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ًة إبراهيم عليه الصالة والسالم بقيت يف األمة العربية دهورا فلـام ًفمثال رشيع ّ ّ
ّدخل عمرو بن حلـي اخلزاعـي فيهـا الـرشك أصـبحت رشيعـة وثنيـة، فـسدت َأ

ّوتغريت حقيقتها؛ ألهنا فقدت عقيدة التوحيد التـي قامـت عليهـا والتـي كانـت 
 .أصلها األصيل

رو بـن عـامر رأيـت عمـ«: خقـال رسـول اهللا :  قـالاعن أيب هريـرة 
ُاخلزاعي جير قصبه ُ ّكان أول من سيب السوائب يف النار ،ّ«. 

يـا «:  يقول ألكثم بن اجلون اخلزاعيخسمعت رسول اهللا :  قالاوعنه 
ّرأيت عمرو بن حلي بن قمعة بن خندف جير قصبه يف النار! أكثم ُ ً، فام رأيت رجال ّ

 .»أشبه برجل منك به، وال بك منه
 ! يا رسول اهللا؟ُهُهَبَعسى أن يرضين ش: فقال أكثم

َّال، إنك مؤمن وهو كافر، إنه كان أول من غري«: قال ّ ّ  دين إسـامعيل؛ فنـصب ّ
 .»ب ا لسائبة، ووصل الوصيلة، ومحى احلاميَّة، وسير البحريَّاألوثان، وبح

 وتبعـه ،فبعد إفساد عمرو بن حلي لعقيـدة الـرشيعة التـي جـاء هبـا إبـراهيم
ّ ولو بقوا مرصين عـىل االنـتامء ، والعرب عباد أوثان،ّإسامعيل صارت ديانة وثنية
تعظـيم البيـت  ولو بقوا يتمسكون ببقايا مما جـاء بـه ك،إىل إبراهيم ودينه ورشيعته

                                                       
 .أمعاءه: ُقصبه) ١(
 ).٢٨٥٦(، ومسلم )٤٦٢٣( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(

 )].٤/٢٤٣/١٦٧٧ (»الصحيحة« [:حسن) ٣(
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دن ُوالطواف به والقيام بـاحلج والعمـرة والوقـوف بعرفـة واملزدلفـة وهـدي البـ
 .وغريها من أنواع التقرب إىل اهللا تعاىل

ّوكذلك كانت رسالة موسى وعيسى رسالة توحيد ورشيعة ساموية، فلام فقدتا 
 صارتا »هللاملسيح ابن ا« وبقول النصارى »عزير ابن اهللا«عقيدة التوحيد بقول اليهود 

 .ديانتني كافرتني، ال جيوز نسبتهام إىل اهللا وال إىل هذين النبيني الكريمني
Z Y X W V U T S R Q P O N M ] : قال تعاىل

j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \  k
w v u t s r q p o n m l { z y x 

 .]التوبة[ | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §
ّإذا كـان يـوم القيامـة، أذن «: خ، عـن النبـي اعن أيب سعيد اخلـدري 

ّتتبع كل أمة ما كانت تعبد: مؤذن ّ فال يبقى من كان يعبد غري اهللا مـن األصـنام ،
                                                       

، وهذا مصري أهله يوم القيامة مـن ]لقـامن[E D C B A: هذا هو الرشك الذي قال اهللا فيه) ١(
 هذا الرشك العظـيم ٌّ، وفيه رد عىل املهونني من»الخ...تتبع كل أمة ما كانت تعبد«الوثنيني وأهل الكتاب 

ً الرشك البدائي والـرشك الـساذج هتوينـا لـشأنه ولـشأن دعـوة :مع جهلهم بالتوحيد، حيث يقولون فيه
األنبياء ووراثهم، ويصفون رصاعهم السيايس مع احلكام ومـا يتبعـه مـن عـادات وتقاليـد بأنـه الـرشك 

ّاحلضاري تضخيام له ولدعوهتم، يومهون الناس أهنم يواجهـون مـشكالت  أكـرب مـن املـشكالت التـي ً
اثهم من املصلحني الذين ساروا عىل هنجهم يف حماربة الرشك األكرب ومـا يتبعـه مـن َّرُوَواجهها األنبياء و

ì ë ê é è مـصري أهـل الـرشك احلـضاري وأوثـاهنم خالضالل، فلامذا مل يذكر رسول اهللا 

 مـصري أهلـه وأوثـاهنم مـن املوضـات ، فهل الرشك احلضاري حيتاج إىل نبوة جديـدة تنبؤنـا عـن]مريم[
والتقاليد والعادات وأمثال ذلك، إننا ال نستهني هبذه الذنوب ولكنا نحارب الغلـو الطـاغي الـذي فـاق 

 .بكثري غلو اخلوارج يف السابق يف نظرهتم إىل املعايص
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فاجر  وأّ بر ،ّواألنصاب إال يتساقطون يف النار، حتى إذا مل يبق إال من كان يعبد اهللا
ّكنـا : من كنتم تعبدون؟ قالوا:  فيدعى اليهود، فيقال هلم،أهل الكتاب اتَّربُوغ

ختذ اهللا من صاحبة وال ولد، فامذا تبغون؟ اكذبتم ما : يقال هلمنعبد عزير ابن اهللا، ف
ّدون؟ فيحـرشون إىل النـار كأهنـا ِأال تـر:  فاسـقنا، فيـشار!ّنا ربنـاشعط: فيقولون

 . يف النارًرساب حيطم بعضها بعضا، فيتساقطون
ّكنا نعبد املسيح ابـن : من كنتم تعبدون؟ قالوا: ّم يدعى النصارى، فيقال هلمث
مـاذا تبغـون؟ : فيقـال هلـم.  كذبتم، ما اختذ اهللا من صاحبة وال ولدفيقال هلماهللا، 

ُّ أتاهم رب ،فاجر وأّ حتى إذا مل يبق إال من كان يعبد اهللا من بر ،فكذلك مثل األول
 ماذا تنتظرون؟: العاملني يف أدنى صورة من التي رأوه فيها، فيقال

ّناس يف الدنيا عىل أفقر ما كنا إليهم فارقنا ال: بد، قالواعّتتبع كل أمة ما كانت ت َّ
ال نـرشك : أنا ربكم، فيقولون: ومل نصاحبهم، ونحن ننتظر ربنا الذي نعبد، فيقول

   .»ً أو ثالثاًشيئا مرتنيباهللا 

ّأن اليهود والنصارى أفسدوا رسالتي موسـى : والشاهد من اآليتني واحلديث
 وقوهلم فيهام ما قالوا، ،زير وعيسى رسالتي التوحيد واإليامن بعبادهتم لع،وعيسى

                                                       
ِّمجع غرب، : الغربات) ١( َّغـرب ): ١١/٤٤٩( »الفتح«، وقال احلافظ يف )٣/٣٣٨ (»النهاية يف غريب احلديث«ُ ُ

 .أهل الكتاب، بضم الغني املعجمة وتشديد املوحدة
َّوغرب أهل الكتاب: ويف رواية مسلم ًمجعه غرب وغرب مجع غابر وجيمع أيـضا : كالمها مجع غابر والغربات. َ َّ َّ

 .عىل أغبار، وغرب اليشء بقيته

 ).١٨٣(، ومسلم )٤٥٨١( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(
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فصاروا بذلك مـرشكني كـافرين وحتولـت تـانكم الرسـالتان بتـرصفهم اخلبيـث 
وحتريفهم الدينء إىل ديانتني وثنيتني كافرتني، ال جيوز نسبتهام إىل اهللا وال إىل ذينك 

 . ولو بقي ما بقي من رشائع موسى وعيسى من دون حتريف،الرسولني الكريمني
ّضح للقارئ أن عقيدة التوحيد بالنسبة جلميع رشائـع األنبيـاء بـام فـيهم ولقد ات
ّ الصالة والسالم كاألساس للبناء؛ فال قيام للبناء إال باألسـاس، م عليهءخاتم األنبيا

ّوكاألصل للشجرة فال قيام وال حياة للشجرة إال بأصلها، وكـالروح للجـسد، فـال 
ّ املقاييس العقليـة والـرشعية جيـب أن يقـيس ّقيام وال حياة للجسد إال بالروح وهبذه ّ

 .العاقل الدعوات ليعرف منها ما هو عىل جادة األنبياء وما هو بعيد عنها
ّوأحب أن أزيد ثالثة أمثلة نزداد هبا فهـام لـسنن اهللا التـرشيعية، وأن التنظـيم  ً

 .والرتتيب فيها أمر مقصود وجيب اتباعه وال جيوز العدول عنه
 

ً الصالة تعليام عمليا، وقالخّعلمنا رسول اهللا  ّ  .»صلوا كام رأيتموين أصيل«: ً
ّ بالقيام، ثم بالتكبري، ثم بالقراءة، ثم الركوع، ثم السجود، هذا نفعلـه خفبدأ  ّ ّ ّ

 .مّيف ركعة، ثم الثانية كذلك، ثم التشهد األول، ثم التشهد األخري، ثم السال
اآلن األفضل يف هذا العـرص أو الواجـب أن نبـدأ بالـسالم : فلو قالت مجاعة

ّونختم بالتكبري، أو نقدم السجود عىل الركـوع أو نجعـل التـشهد بـدل الفاحتـة، 
                                                       

 ).٦٧٤(، ومسلم )٦٣١(بخاري  أخرجه ال:صحيح) ١(
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ّوالفاحتة مكان التشهد، فلو تم هلا هذا أو يشء منه فهل تكون هذه صالة صحيحة 
 !َّوهل تكون إسالمية؟

 

ــاس مناســك احلــج وقــالخل اهللا حــج رســو ــم الن ّ وعل ــي «: ّ ّخــذوا عن
 .»مناسككم

ّوجعل الوقوف بعرفة يف مكان وزمن معني هو اليوم التاسع، وجعـل املبيـت 
ٍيف مزدلفة يف ليلة معينة، وجعل يوم النحر وأيام الترشيق ولياليه يف مكـان وزمـن  ٍ ّ

ًة يف زمن معني، وجعل للسعي مكانا معينا بني الصفا ّمعني، وجعل طواف اإلفاض ًّ ّ
 .ّواملروة حدد بدايته وهنايته

ًفلو أن مجاعة أرادوا أن يغريوا شيئا من هذه املناسك عن زمانه أو مكانه، مثال  ً ّّ
نريد أن يكـون طـواف اإلفاضـة يف اليـوم الـسابع وأن يكـون بـني الـصفا : قالوا

 بعرفة إىل اليـوم الثـامن أو العـارش إىل مزدلفـة أو واملروة، ونريد أن ننقل الوقوف
ّمنى ونريد النحر بعرفات، أو نريـد أن نقـدم أو نـؤخر يف هـذه املناسـك حـسب 
ًاملصلحة وحسب ظروف احلجاج؛ أيكون هـذا حجـا إسـالميا أو يكـون مـسخا  ً ً ّ

 !ًوتشوهيا هلذا النسك؟

                                                       
 )].١٠٧٤ (»اإلرواء«[، )١٢٩٧(، ومسلم )٥/١٢٥ (»السنن« أخرجه البيهقي يف :صحيح) ١(
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د وكذلك مجيع الرسل وكان يويص أمـراءه  دعوته بالتوحيخبدأ رسول اهللا 
 قوله ملعاذ ملا بعثـه إىل -من أمثلة كثرية-ودعاته بالبدء بدعوة التوحيد، فمن ذلكم 

ًإنك تأيت قوما من أهل الكتاب، فليكن أول«: اليمن  ما تدعوهم إليه شـهادة أن ال ّ
 أن اهللا افرتض علـيهم  رسول اهللا، فإن هم أطاعوك لذلك فأخربهمإله إال اهللا وأين

 أن اهللا فـرض مخس صلوات يف كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لـذلك فـأخربهم
 .»عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد إىل فقرائهم

ًأال تراها دعوة منظمة وترشيعا منظام ً. 
هم فلامذا ال نفهم هـذا التنظـيم ّيبدأ بأصل األصول ثم يتدرج من األهم إىل امل

ّوملاذا  ال نلتزمه؟ وملاذا نفهم أنه جيب علينا أن نلتـزم سـنة اهللا التـرشيعيةالدقيق؟  ّ، 
ّوتنظيمه الدقيق يف العبادات وجزئياهتا، وال نفهم سنة اهللا وتنظيمه وترتيبه الـدقيق 

 .ةًيف ميدان الدعوة الذي تتابع فيه األنبياء مجيعا عىل وترية واحد
 !ونستجيز خمالفة هذا املنهج العظيم األصيل والعدول عنه؟

 .ّإن هذا األمر خطري، جيب أن يراجع فيه الدعاة عقوهلم ويغريوا مواقفهم
ّهل استفادت األمة اإلسالمية  :  من هذا املنهج العظـيم-ًوخصوصا دعاهتا-ّ

 !ًمنهج األنبياء يف االهتامم بالتوحيد وجعله منطلقا لدعواهتم؟
                                                       

 .انظر لفظ احلديث عندمها) ١٩(، ومسلم )٤٣٤٧( أخرجه البخاري :صحيح) ١(
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ًأن واقع األمة اإلسالمية مؤمل ومرير، وإن امرءا لو مـات كمـدا أو : وابواجل ً ّ ّ
 .ّأمة من هذا الواقع املؤمل املظلم حلق له وهلا ذلك

 !كيف ذلك؟
ّإن كثريا من األمة اإلسالمية  ً  قـد جهلـوا هـذا -بام فيها دعاهتـا ومفكروهـا-ّ

التهم عنه، واختـذوا له، وحالت الشياطني بينهم وبينه واجتهاملنهج وبعضهم يتجا
رداهم ودهاهم يف دينهم ودنيـاهم، وصـدق َمن املناهج املخالفة ملنهج األنبياء ما أ

ًلتتبعن سنن مـن كـان قـبلكم شـربا «: خفيهم قول الرسول الصادق املصدوق 
 .»ّضب لسلكتموه حتى لو سلكوا جحر ،ً وذراعا بذراع،بشرب

 .»فمن«: اليهود والنصارى؟ قال! يا رسول اهللا: قلنا
افرتقت اليهود إىل إحدى وسبعني فرقة، وافرتقت النـصارى إىل «: خوقوله 

ّاثنتني وسبعني فرقة، وستفرتق هذه األمة إىل ثالث وسبعني فرقة كلها يف النـار إال  ّ
 .»امعةة وهي اجلواحد

 من هي يا رسول اهللا؟: ويف لفظ
 .»ما أنا عليه وأصحايب«: قال

                                                       
 ).٢٦٦٩(، ومسلم )٣٤٥٦( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

ــو داود :حــسن) ٢( ــدارمي )٤/١٠٢(أمحــد ، و)٤٥٩٧، ٤٥٩٦( أخرجــه أب واحلــاكم يف ) ٢/١٨٥(، وال
 .انظر لفظ احلديث)] ٢٠٣ (»الصحيحة«[، )٦٢١٤(، وابن حبان )١/٢١٧ (»املستدرك«

 )].١٦٩ (»هداية الرواة«[، )٢١٩، ١/٢١٨(، واحلاكم )٢٦٤١( أخرجه الرتمذي :حسن) ٣(
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يوشك األمم أن تداعى «: خًوأصبحوا غثاء كغثاء السيل كام قال رسول اهللا 
 .» كام تداعى األكلة إىل قصعتها،عليكم

 ٍومن قلة نحن يومئذ؟: فقال قائل
َّ ولكـنكم غثـاء كغثـاء الـسيل، ولينـزعن اهللا مـن ،كثـريٍبل أنتم يومئذ «: قال ٌ

َصدور عدوكم املهابة منكم، وليقذفن اهللا يف قلوبكم الوه  .»نَّ
 .»حب الدنيا وكراهية املوت«: وما الوهن؟ قال! يا رسول اهللا: فقال قائل

 وتداعت عليهم األمم كام تداعى األكلة إىل ،ًأجل، أصبحوا غثاء كغثاء السيل
ــصعته ــر دارهــم، واســتذلوهم، واســتعبدوهم، وامتلكــوا ،اق  وغــزوهم يف عق

 كـل ذلـك نتيجـة ،نواصيهم وأوطاهنم واستنزفوا ثـرواهتم، وأفـسدوا أخالقهـم
 .لبعدهم عن منهج اهللا، منهج النبوة

                                                       
، )١/٢٣٩ (»ليـــةاحل«، وأبـــو نعـــيم يف )٥/٢٧٨(، وأمحـــد )٤٢٩٧( أخرجـــه أبـــو داود :صـــحيح) ١(

 )].٩٥٨ (»الصحيحة«[
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∗ 
ٍمعرش املسلمني، ال خيفى عليكم مـا يعيـشه املـسلمون اليـوم مـن حمـن َ ِ َ َ ، ومـا َ

ٍتعرتضهم من عقبات، وما يصيبهم من نكبات ٍَ َ ُ َ ُ ِ. 
ُإن هلم أعداء ال يرمحوهنم، وال يغفلون عـنهم، وتلـك سـنة اهللا يف خلقـه، أن  ََّّ ُ َ ََ ًَ
َيمتحن الطيب باخلبيث، ليستخلص من صف املـسلمني صـفوته، وليجتبـي منـه  َ َ َ َ ِّ َِّ

ُّخريته؛ ذلك ألنه باالمتحان يعرف من يستحق اإل َّ َ ُّكرام ممن يستحق االمتهان، قال َ َّ ِ َ
¤ ¥ ¦ § ¨ © µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª : اهللا تعاىل

Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶]البقرة[. 
َّومما يعقد املؤمن قلبه عليـه أن النـرص حليـف أهـل اإليـامن؛ ألن اهللا يقـول َُّ َ َّ َ ُ ُ َّ ِ :

 .]الروم[} | { ~ � ¡
ُومما يعقد املؤمن ق ُ َّ َّلبه عليه أيضا أن اهللا تعاىل يعـد وال خيلـف؛ ألن اهللا يقـولِ َّ ًُ ُ ُ ِ َ :

È Ç Æ Å Ä Ã]١١١:التوبة[. 
 .]٦:الروم[! " # $ % & ': ويقول سبحانه

ُوال ريب أن مدة االمتحان قد طالت، واملسلمون هـم املـسلمون، وضـعفهم  َ َ َُّ َ َّ َ
َّهو ضعفهم، وذهلم هو ذهلم إال ما شاء ا ُّ ُّ  .هللاُُ

                                                       
 .-حفظه اهللا- للشيخ عبد املالك اجلزائري »السبيل إىل العز والتمكني«هذا البحث مأخوذ من كتاب  )*(
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ُوال حيسن يب أن أقف بكم طويال للبكاء عىل األطـالل، ألن ذلـك ال يرممهـا،  ِّ ََّ ِ ً َ ُ ُ
ُوال لتعداد مآيس املسلمني؛ ألن ذلك ال يعاجلها، والبكاء عىل األطالل هو مـنهج  ُ َّ َ ِ َ
ِاحلركيني الذين يزجمرون عىل املنابر لتهييج عواطف املسلمني وتوعيتهم بـام لـدى  ُ ِّ

ّة صـورية، ممـا يبعـث اليـأس يف نفوسـهم؛ ألهنـم ال يـسمعون إال ِّعدوهم توعيـ َّ َ َُّ ً ًَّ ِ
َاحلديث عن قوة العدو وكيده وتفوقه احلضاري، واحلديث عن ضعف املـسلمني  َّ ُّ ِّ ِّ ِ
َّونكباهتم، وتقابل هذه من أصحاب الوعي الفارغ بالنفخ الكاذب الـذي رسعـان  ِ َ ُ ِ

ِّما يتالشى، وبدال من أن يقـدموا هلـم ا ُ َّلعـالج الـذي يـصحح هلـم ديـنهم حتـى ً َ ُ ِّ ُ َ
ِّيوصلوهم باهللا ليتوالهم، فإهنم ال يزيدون عىل حكاية الواقع املر الذي يعيـشونه،  َُّ ِ َّ

 .والذي ال يستفيدون من اجرتار حكاياته التي ال ختفى
َإن الذي جيب عىل كل مسلم أن يدركه ُ ٍ ِّ ُهو معرفته ملا جيب عليه أن يقـوم بـه، : ّ ُ

َخذ األسباب التي يرتب اهللا عليها النرصَّحتى يت َّ ُ ُ َِّ ِ َّ َ. 
َّفإن من سنن اهللا أيضا أن لكل مسبب سببا، وإن اهللا  ً ً ٍَّ َّ ُ  اشـرتط -تبارك وتعاىل-ُِّ

ِّعىل املسلمني الذي ينشدون النرص أن حيققـوا رشطـني عظيمـني، حتـتهام رشوط،  َ َّ ُ َ
 .ِولكننا نكتفي هبذين

َ قد رهن النرص بأهله، -تبارك وتعاىل-َّ؛ وذلك ألن اهللا ُ هو اإلعداد اإليامين:األول َّ َ
 .]حممد[¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯: فقال سبحانه

¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± : ُ هو اإلعداد املادي، قال سـبحانه:الثاين

¶ µ ´ ³ ²]٦٠:األنفال[. 
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َألهل التقوى، فليس من عىص اهللا، وخالفه، َلقد جعل اهللاُ العاقبة احلسنى 
َوأرشك به، وابتدع يف دينه، ممن ينتخب ألن ينرصه اهللاُ عز وجل، كيف ذلك واهللا  َ ُ ََ َ ََّ ِ ِ

z y x } | { ~ � : ، ويقول]طه[¯ ° ±: تعاىل يقول

« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡]ويقول]األعراف ، : ¼ »

È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½] وقوله]عمرانآل ، : L K J I

 _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M

l k j i h g f e d c b a `]آل عمران[. 
ًويفصل شيئا من ذلك يف بعض آي القـرآن الكـريم، فيقـول اهللا عـز وجـل ِّ ُ :
 ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P

 .]١٢:املائدة[_ `
ّفبان لذي عينني أن اهللا عز وج ََ ْ َ ِ ٌل نارص هذه األمة، لكن النرص تابع ألهله، ِ َ ٌَ ّ

َّليس باألماين والتخيالت التي يلهب هبا احلركيون مشاعر الناس، قال اهللا تعاىل ُّ ُ ُ َُّّ :
 M L K J I H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9

N]النساء[. 
ُفدل هذا اخلرب الكريم عىل أن والية اهللا، ونـرصه يرفعـان عـن أهـل ا َ َ َّ لـسوء؛ َّ

ُألن عدو املسلمني ال ينترص عليهم لقوته، وإنام ينترص عليهم حني يـرتكهم وذلك  ُ َُّ ِ َّ َّ َّ
ِرهبم، ويكلهم إىل أنفسهم ُِ َ  .َِ، فهنالك تكون الغلبة ملن غلب، واهللا املستعانُّ
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َّواهللا عز وجل ال يظلم عباده مثقال ذرة، فام بالنا نغفل عن واجباتنـا، ونتتبـع  َُ
ُام العربة بأن نتلبس بام أمرنا اهللا عز وجل بـه، هـذا خـري مـا يتدارسـه َّحقوقنا، وإن َُ ِ َّ ْ َ ُ

ُاملسملمون بينهم، أما أن يعددوا قوة عدوهم، فيقال هلم ِّ َّ َُ ِّ ٌهل يغلب اهللاَ قوة ما؟: َّ َّ ُ َ 
 :وتقوى اهللا قسامن

 . هو توحيد اهللا:األول
 .خُ هو جتريد املتابعة لرسول اهللا :والثاين

 

ِّأعظم يشء يعده املؤمنون ليتقووا عىل عدوهم هو َّ ُُ َ َُّ ٍ ًأن يتصلوا باهللا، توحيدا، : ُ َّ
ّوحمبة، ورجاء، وخوفا، وإنابة، وخشوعا، وتوكال، ووقوفا بني يديه، واستغناء عام  ً ًً ُ ً ًً ُّ ّ

َّسواه، فقد بني اهللا تعاىل يف كتابه أن املستحقني لالستخالف يف أرضه َّ ُ هم الذين : ِ
ُاستقر يف قلوهبم اخلوف من مقامه واخلوف من وعيده، فقال ُ َّ : W V U

 f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X

r q p o n m l k j i h g]إبراهيم[. 
َّوهؤالء هم أهل التوحيد اخلالص الذين وعدهم اهللا بالنرص والتمكني 

> = < ? @ E D C B A : واألمن واالستخالف، فقال

 G F X W V U T S R Q P O N M L K J I H
d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y]النور[. 

َّفهل انتبه املسلمون هلذا الرشط العظيم  َ َ\ [ Z Y X W؟ 
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َوهل يرشح للنرص من يعلق أمله بحجر؟ َ َُ ِّ َْ َ ُُ ِ َّ َّ 
ٍوهل يرشح للنرص من يستغيث بميت من البرش؟ ِّ َ ُُ ِ َّ ُ َّ 

َوهل يرشح للنرص من يسج ُِ َّ ُ َّ ٍد عند قرب؟ْ ُ 
ٍوهل يرشح للنرص من يطوف بمشهد رجل صالح؟ ٍ ُ ََّ ُِ ُ َّ ْ 

ّوهل يرشح للنرص من جيعل رسه وعالنيته بيد ويل، أو يقسم بنبي؟ ُ َ ُِ ْ ٍّ َّ ُ ِْ َّ ُ َّ 
ُكل هؤالء ال يرشحون للنرص، وكل هؤالء فينا منهم الكثـري، بـل هـم أكثـر  ُ ُّ ُِّ َّ َّ ُ

 .الكثري
ٍلقد روى اإلمام أمحد بسند صحي َح أن رسول اهللا ُ َّ َبرش هـذه األمـة «:  قالخٍ َِّّ ْ َ

َبالسناء والدين والرفعة والنـرص والتمكـني يف األرض، فمـن عمـل مـنهم عمـل  ِّ َِّّ
 .» مل يكن له يف اآلخرة من نصيب،اآلخرة للدنيا

َفالتبشري حاصل، والوعد حمقق ال ريب فيه، لكن تأملوا رشط اإلخـالص يف  ََّّ ٌ ُ ٌ
ٌهو يف صفة عمله عمل حـسن، : ، أي»نهم عمل اآلخرة للدنياَفمن عمل م«: قوله ٌ ِ

ُلكنه أراد به هذه الدنيا ومتاعها الرخيص، فلذلك ال ينـرص، فكيـف بمـن عملـه  َ َ َُّ َ َّ
 !بغري طاعة اهللا عز وجل؟: بغري عمل اآلخرة، أي

خ 

ُلقـد خرجـت عـصبة املـؤمنني، أصـحاب ُ   ُ يف غـزوة حنـني، خ رسـول اهللا ُ
ِّوكان منهم رجال حديثو عهد باإلسالم، فـرأوا أن املـرشكني يعلقـون أسـلحتهم  ٌُ َّ
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َبشجرة يقال هلا َ ُ َذات أنواط، يطلبون منها الربكـة : ٍ َ َ َ ْ ّكـام يفعـل كثـري مـن جهـال -َ ٌ
َلـذين  فقال هـؤالء ا-َّاملسلمني اليوم، الذين فقدوا اهللا وضيعوه، فلجأوا إىل خلقه َّ

ِّكانوا حديثي عهد باجلاهلية والرشك َّ ٍاجعل لنا ذات أنواط كام هلـم ! يا رسول اهللا: ٍ َ َ َ ْ
 .ُذات أنواط

َّإهنـا  -!سـبحان اهللا: ويف روايـة- !اهللا أكـرب«: -فقال عليه الـصالة والـسالم
/ 0 1 2 3  :ّالسنن، لقد قلتم والذي نفيس بيده كام قال قوم موسـى ملوسـى

 .رواه أمحد، وهو صحيح. »]١٣٨:فاألعرا[4 5
َفتأملوا هذا احلديث، ما أعظمه َّمل يمنـع النبـي ! ََّ َ ِ جـدة إسـالمهم مـن أن خَ ِ ُ َ ِ

َّينكر عليهم كلمة مفضية إىل رشك، ومل يمنع النبي  ََ ٍ ً ً ُ كونه خارجا هبذه العـصبة خُ ِ ً ُ
ّالطيبة ملجاهدة الكفار اخللص أن يسكت عن خطأ منهم عقدي؛ أل ُ َِّ ٍ َ ُ َّ َّنه لـو سـكت ّ

ٌعنه لتعثر اجلهاد، وأصابه ما اهللاُ به عليم ُ ِّفال جيوز أبدا أن يسكت عن حـق اهللا يف . َّ َ ُ ً
ٌأن يعبد وحده، هذا رشط عظيم ٌ ُ. 

ُوما دامت االمة مل تتحقق بالتوحيـد، ومـا دام يـسكت عـن العجـائز وكبـار  َ ُ َّ َُ َّ
َّالسن، بل وعن كثري من املثقفني، الذين يتعل َّ َ ُ ٍ ِّ ٍقون بكذب ساحر أو خرب كـاهن، أو ِّ ِ

ّيتعلقون بآمال ضائعة عند مشهد قرب صالح، أو غري ذلك من الرشكيات املعلومـة  ِّ ٍ ٍ ٍ َّ
ًاليوم، فال يمكن هلذه األمة أن تنشد نرصا، أو أن تطلب جمدا ًَ َ ُ ّ. 

ُوإذا كانت هذه هي شدة الرسول  ِ وغضبه يف اهللا عىل من طلب جمرد التـشبه خَّ ُّ َ َُّ َ
ُن يعلق سالحه بشجرة دون أن يعبدها أو أن يدعوها، فكيف يكـون غـضبه عـىل بم َ َ َُ ٍ ِّ

َّمن يستنرص بصاحب قرب، أو حيمل معه شيئا من ترابه أو آثاره طلبا للظفر ً ً ٍ ُ َ. 
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ُفإذا كان اختـاذ هـذه «): ٢/٢٠٥( يف إغاثة اللهفان -رمحه اهللا-ِّقال ابن القيم  ِّ
َّ حوهلا اختـاذ إلـه مـع اهللا تعـاىل، مـع أهنـم ال ِالشجرة لتعليق األسلحة والعكوف ٍ َ ِّ

ِيعبدوهنا وال يسألوهنا، فام الظن بـالعكوف حـول القـرب، والـدعاء بـه، ودعائـه،  ِ ّ ُّ َّ َ َ
ِوالدعاء عنده؟ ُّ 

ِّفأي نـسبة للفتنـة بـشجرة إىل الفتنـة بـالقرب لـو كـان أهـل الـرشك والبدعـة  ُ ٍ ٍ ُّ
 .»!يعلمون؟
ّن مـن كـان ال خيـرج لقتـال الـشيوعيني حتـى ُوال يزال الناس يـذكرو: ُقلت ّ ُ

ٍيتوسط إىل اهللا بصاحب قرب، وإىل اهللا املـشتكى َوال يـزال النـاس يـسمعون مـن ! ّ ُ
ِّال تثبطوا املجاهدين باحلديث عن التوحيد والتحذير من الرشك: يقول ُ.!! 

 ! تلكخِكم بني دعوهتم هذه ودعوة الرسول ! فانظر
 

َلـام داهـم التتـار أهـل الـشام، خـرج املـسلمون ملـواجهتهم، وكانـت فـيهم  َُ ََّّ
ٌرشكيات، فجعل ابن تيمية  َ يصحح عقيدهتم، ويدعوهم إىل التوحيد، -رمحه اهللا-َّ َ ِّ

-٢/٧٣١ (»تلخـيص كتـاب االسـتغاثة«ِّكام قال يف رده عىل البكر املطبوع باسم 
وكان بعض األكابر من الـشيوخ العـارفني مـن أصـحابنا  ():الُحتقيق عج: ٧٣٨
ُهذا أعظم ما بينه لنا؛ لعلمه بأن هذا أصـل الـدين، وكـان هـذا وأمثالـه يف : يقول ُِّ َّ َ َّ

َّناحية أخرى يدعون األموات، ويسألوهنم، ويستجريون هبم، ويترضعون إلـيهم،  َ َ ٍ
ّوربام كان ما يفعلونه باألموات أعظم؛ ألهنم إن َّ ٍام يقصدون امليت يف رضورة نزلت َّ َ ِّ
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ّهبم، فيدعونه دعاء املضطر، راجني قضاء حاجتهم بدعائه، والدعاء به، أو الدعاء  َ
ٍعند قربه، بخالف عبادهتم اهللا تعاىل، ودعائهم إيـاه، فـإهنم يفعلونـه يف كثـري مـن  َّ ّ ِ

َّاألوقات عىل وجه العادة والتكلف، حتى إن العدو اخلارج عن رشي َّ ّ عة اإلسالم ملا ُّ
َقدم دمشق، خرجوا يستغيثون باملوتى عنـد القبـور التـي يرجـون عنـدها كـشف 

 :ِّرضهم، وقال بعض الشعراء
َيـــــا خـــــائفني مـــــن التـــــرت َّ  

 

ــــــرب أيب عمــــــر ــــــوذوا بق ْل َ ُ  

 

 : أو قال
ْعــــــوذوا بقــــــرب أيب عمــــــر َ ُ  

 

ــــــرضر ْينجــــــيكم مــــــن ال َ َّ ُ  

 

َّولعل القارئ قد انتبه إىل أن هذا كان يف: قلت َّ جهاد الدفع ال جهاد الطلـب، َّ
ّويف هذا رد رصيح عىل الذين ال هيتمون بتصحيح العقيـدة عنـد هـذا النـوع مـن  ٌ ٌّ

ِّاجلهاد، ويزعمون أن هذا خاص بجهاد الطلب، واهللاُ املوفق ٌَّّ. 
 

ِ الذين تستغيثون هبم لـو هؤالء: ُفقلت هلم(: ُقال ابن تيمية بعد كالمه السابق
ُكانوا معكم يف القتال، الهنزموا كام اهنزم مـن اهنـزم مـن املـسلمني يـوم أحـد ُ َ َ ؛  

                                                       
  :َّتأمل هنا أمرين) ١(

ٌرضورة تصفية عقائد املجاهدين؛ بحيث لو كان يف صفوف املسلمني بدع رشكية ومعهم الصاحلون مل  :األول َّ ٌ
ِّلك، فكيف إذا كان اجليش يتقرب إىل اهللا بالرشك، ويعاند املوحدين؟ينفعهم ذ َ ِّ َّ ُ! 

ُحسن استدالل ابن تيمية، بحيث استدل باألدنى عىل األعىل؛ فإنه مل يقـع املـسلمون يف غـزوة أحـد يف : الثاين َ َّ َّ ُ
َيشء من الرشك، وإنام عىص من عىص منهم الرسول  َّ ِّ  املسلمون وفيهم ُ فاهنزموا، فهل يعقل ان ينترصخٍ
ٌبدع ورشكيات وتصوف وجتهم ورفض وبالء عظيم؟ ٌ َ ٌٌ ْ ُّ ُّ َّ ٌٌ ٌ َ! 
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ٍفإنه كان قد قىض أن العسكر ينكرس ألسباب اقتضت ذلك، وحلكمة هللا عز وجـل  ٍ َّ َّ
 .»يف ذلك

 

َّثم قال  ِّوهلـذا كـان أهـل املعرفـة بالـدين «: ق بعـد كالمـه الـساب-رمحه اهللا-ُ ُ
ّ مل يقـاتلوا يف تلـك املـرة؛ لعـدم القتـال الـرشعي الـذي أمـر اهللاُ بـه ُواملكاشفة َّ َ

ُّورسوله، وملا حيصل يف ذلك من الرش والفساد وانتفاء النرصة املطلوبة من القتال،  ِ ِّ ِ ُ
ُفال يكون فيه ثواب الدنيا وال ثواب اآلخرة ملن عرف هذا وهـ ًذا، وإن كثـريا مـن ُ َّ

ّالقائلني الذين اعتقدوا هذا قتاال رشعيا أجروا عىل نيـاهتم، فلـام كـان بعـد ذلـك  ِ ّ ِ ُ ً ً
َّجعلنــا نــأمر النــاس بــإخالص الــدين هللا عــز وجــل، واالســتغاثة بــه، وأهنــم ال  ِّ َ
ٍيستغيثون إال إياه؛ ال يستغيثون بملك مقرب، وال نبي مرسل، كام قال تعـاىل يـ ٍّ َِّ ٍِ ٍ َ ّ وم َّ

 .]٩:األنفال[! " # $ %: ٍبدر
َّوروي أن رسول اهللا  ُيـا حـي، يـا قيـوم، ال إلـه إال «: ٍ كان يوم بدر يقـولخُ ُّ ُّ
ُأنت، برمحتك أستغيث ِ َ«. 

                                                       
ُليس املقصود هنا بأصحاب املكاشفة املتصوفة الذين يقول أحدهم) ١( َ ِّ ّحدثني قلبي عن ريب، أو يـزعم أنـه : ُِ َِّّ

ّيقرأ يف اللوح املحفوظ ويطلع عىل الغيب، وإنام املقصود هبم العلامء الص ُ ِ َّ ِّ ُّادقون يف توسـمهم وفراسـتهم، َّ
ّبام أوتوا من علم الكتاب والسنة، وما عرفوا من أمارات وقرائن حول الوضع، كام قال اهللا تعـاىل ِ : < ;

 .]ِاحلجر[= < ? @

ُذكر حمقق ) ٢( َ أن هذا احلديث رواه النسائي يف عمل اليوم والليلة »االستغاثة«ِّ ، )١/٢٢٢(، واحلاكم )٦١١(َّ
وغـريه، ) ٣٥٢٤(َّ، ويف إسناده مقال، وصححه من رواية الرتمذي )٣/٤٩ (»دالئل النبوة«يف والبيهقي 

ُيا حي يا قيوم: ٌ إذا كربه أمر قالخّكان النبي «: عن أنس بلفظ  .»ُبرمحتك أستغيث! ُُّّ
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ٍأصلح يل شأين كله، وال تكلني إىل نفيس طرفة عـني، وال إىل أحـد «: ويف لفظ َِ ْ َ َ ْ
ِمن خلقك ِ«. 
ًرمحه اهللا رمحة واسعة،: ُقلت ّ فقد روى ابن بطة يف اإلبانةً َّأن ) ١٨٤٨( القـدر ،ُ

َال تغزوا مع القدرية؛ فإهنم ال ينرصون«: َعمر بن عبد العزيز قال َُّ َ«. 
خ 

َفلام أصلح الناس أمورهم، وصدقوا(:  بعد كالمه السابق-رمحه اهللا-َّثم قال  ُ 
ُيف االستغاثة بـرهبم، نـرصهم عـىل عـدوهم نـرصا عزيـزا، ومل هتـزم التتـار مثـل  َ ً ً ِّ َ َ ِّ  
ّهذه اهلزيمة قبل ذلك أصال؛ ملا صح من حتقيق توحيد اهللا تعاىل، وطاعة رسوله ما  ً
َمل يكن قبل ذلك؛ فإن اهللا تعاىل ينرص رسوله والذين آمنـوا يف احليـاة الـدنيا ويـوم  ُ َّ َ

 .يقوم األشهاد
ُفدل هذا عىل أنه ال متكني يف األرض حتى يتمكن الدين الصحيح مـن : قلت ُ ِّ َّ َّّ َّ

ُالنفوس، ومصداقه يف كتاب اهللا قوله تعـاىل ُّ : ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | 

¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©]الرعد[. 
َوتأمل قول ابن تيمية   .)..حتقيق توحيد اهللا تعاىل وطاعة رسوله(: -رمحه اهللا-َّ

َتفهم سبب اشرتاط العلامء التوحيد هللا تعاىل، واملتابعة لرسول اهللا  َ َ  مـن أجـل خَ
ّحتقيق النرص، وأنه ال يغمض عينيه عن هذين الرشطني إال  ُ ِ ُ َّ ُ قـد أرشب »ميكـافييل«َّ

ُالغاية تربر الوسيلة، واهللا العاصم: ُقلبه القاعدة اليهودية ِّ ُ. 
                                                       

َّذكر املحقق أيضا أنه رواه أمحد ) ١( ً وهو ) ٧٠١ (»األدب املفرد«، والبخاري يف )٥٩٠(، وأبو داود )٥/٤٢(ُ
 .صحيح
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ُهذا أول ما أذكر به إخواين، ِّ ُ ُ َ واهللاَ نـسأل أن يـرشح صـدورنا بالتوحيـد، وأن َّ ُ
 .َهيدينا رصاطه املستقيم

خ 

، التي هـي خُ هو جتريد املتابعة لرسول اهللا :والقسم الثاين من أقسام التقوى
ُّاألساس الثاين بعد اإلخالص الذي يبنى عليه العز والتمكني، قال اهللا تعاىل ِّ لنبيـه ُ

ُّ، كام أخرب النبـي ]٥٥:آل عمران[? @ H G F E D C B A: خعيسى 
ِ بأن الظهور واالنتصار هو حق خالص ألهل السنة، فقـالخ َّ ُّ َ ٌَ ٌّ ٌال تـزال طائفـة «: َّ

ُّمن أمتي ظاهرين عىل احلق، ال يرضهم من خذهلم حتى يأيت أمر اهللا وهم كذلك ِّ« ،
ٌال تــزال طائفــة مــن أمتــي «: ن وغــريه بلفــظرواه مــسلم، ويف روايــة البــن حبــا

َمنصورين، ال يرضهم خذالن من خذهلم حتى تقوم الساعة ُّ«. 
َإن مل تكن هذه الطائفة املنصورة أصـحاب احلـديث، (: -رمحه اهللا-قال أمحد  َ

، وصـححه ابـن )٢ص( رواه احلاكم يف معرفة علوم احلديث )!َفال أدري من هم
 ).١٣/٢٩٣ (»الفتح«حجر يف 

ُإن الذي جعل هؤالء منـصورين هـو متـسكهم بالـسنة، فـال يـذهبن الـوهم  ُّ َُّّ َّ َ
ٌمهـام كـان فينـا مـن عيـوب، فـإن أعـداءنا كفـار وظلمـة : ِبأحدكم إىل أن يقـول َّ ََّ ٌ ََ

ُّومعاندون ومستكربون عن احلق، فنحن إذن املستحقون للنرص ّ ُ! 
                                                       

 ).٧٢٩٢ (»صحيح اجلامع الصغري« )١(
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ِّال يذهبن بكم الوهم إىل قاعدة احلسنات والسيئا َِّ ِ ت، واملوازنة بيـنهام؛ ألن اهللا ُ
ً أرانا يف خري هـذه األمـة وصـفوهتا يف رعيلهـا األول، شـيئا مـن -تبارك وتعاىل- ّ ِ ّ

ّ، مـع أهنـم خُمظاهر االنكسار والضعف واهلزيمة، وهم أصـحاب رسـول اهللا 
 .َكانوا يواجهون أعتى وأكفر خلق اهللا يومئذ

ِولعلكم ال تنسون غزوة أحـد، حيـث أمـر النبـ َّ ُ ُ َ َ الرمـاة أن ال يغـادروا خُّي ّ
ال تربحـوا وإن رأيتمونـا ظهرنـا «: َأماكنهم، وقال هلم كام عند البخاري وأيب داود

 .»فال تربحوا وإن رأيتموهم ظهروا علينا فال تعينونا -أي انترصنا عليهم- عليهم
ُإن رأيتمونا ختطفنا الطري«: ويف رواية َّ وا فالتربحـ -ًاهنزمنا هزيمة نكراء: أي- َّ
 .»من مكانكم

ُفلام رأى املسلمون أهنم انترصوا، والغنـائم العظيمـة بـني أيـدهيم، وأعيـنهم  ُ ُ َّ ّ
َترمقها، وأنفسهم ترنو إليها، ترك مجع مـنهم أمـاكنهم، يريـدون الوصـول إليهـا  ٌ ُ ُ ُُ

َالغنيمة الغنيمة: فأخذوا يقولون« ُأنـسيتم مـا : ُفقال هلم أمريهم عبد اهللا بن جبري! َ َ َ
ّواهللا لنـأتني النـاس، فلنـصيبن مـن الغنيمـة: ؟ فقـالواخ رسـول اهللا قال لكم َ َّ ّ !

َأهنم ضيعوا أمرهم: أي-فأتوهم فرصفت وجوههم  ُ وأقبلوا منهزمني، فأصيب -َّّ
ُّ، حتى دار عليهم عدوهم، وتـركهم اهللا عـز وجـل ينكـشفون بـني »ًسبعون قتيال َّ

ٍأيدهيم ملجرد خمالفة ألمره   .-مُعليه الصالة والسال-ّ
ِّوهم الذين نرص اهللا تعاىل هبم هذا الدين،  َتركوا أماكنهم، فـرتك اهللا والءهـم ِ َ

، لـوال أن كتـب اهللاُ هلـم -ريض اهللا عـنهم وأرضـاهم-، فضاعوا َّيف تلك اللحظة
َالنرص بعد ذلك؛ ملا  علمه من صدق قلوهبم، وزكاء أعامهلم َِ َ َِ ُ ِ ُ ِ ِ َ َّ. 
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Ï Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð : َّفتأملوا هذا، قـال اهللا تعـاىل

å ä ã â á à ß Þ Ý Ü]آل عمران[. 
 .]٧٩:النساء[ ä ã â á à ß Þ: وقال

ُفمصيبة املرء من نفـسه، فليعاجلهـا؛ فـإن اهللا تعـاىل معـه مـا اتقـاه، كـام قـال  َّ َّ ُِ ِ
 .]النحل[Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ: سبحانه

َّهذا هو الرشط الثـاين يف عـدة اإليـامن، أال  ُ َّ ُ َّ حـق خُوهـو متابعـة الرسـول َّ
 .املتابعة

ٍ أذكركم به، هو التوحيد من غري إرشاك:الرشط األول ُ ُ ِّ ُ. 
ٍ من غري ابتداع وال معصيةخُ متابعة الرسول :ُالرشط الثاين ٍ. 

ُوقد مجعها اهللاُ عز وجل يف آية واحدة من آيات اجلهاد، أال وهي قولـه تعـاىل ٍ ٍ َ :
N M L K J I H G F]ـــال ـــدك :  أي،]األنف ـــك ومؤي ُأن اهللا مع ِّ َّ

ّونصريك ووليك، وهو أيضا مع املسلمني الذي اجتمع فيهم الـرشطان ً ُّ اإليـامن، : ُ
 .M L K J: ُواملتابعة

ِّفتأمل وصفهم باالتباع، وقد  َ منهـاج «ُسط القول عىل هذه اآلية ابن تيميـة يف َبَّ
ّالسنة ٌفارجع إليه؛ فإنه نفيس) ٤٨٨-٨/٤٨٧ (»ُّ َّ! 

َكان عامة املسلمني عىل هذين الوصفني فلن يؤخر اهللاُ عنهم النـرص، وال فإذا  َّ ِّ ُ َّ
َّيتخلف عنهم النرص أبدا؛ ألن اهللا قـال ً ُ َّ َّ : , + * ) ( ' & % $ # " !

 .]الروم[-
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َّ ينترصون عـىل أعـدائهم مـع أهنـم بـرش، خُوكيف كان أصحاب الرسول 
 ُخيطئون كام خيطئ غريهم؟
بينا نحن نسري بأرض الـروم «:  وغريه عن أيب املصبح قاللقد روى ابن حبان

ِيف طائفة عليها مالك بن عبد اهللا اخلثعمي، إذ مر مالك بجـابر بـن عبـد اهللا وهـو  ٌ َّ ٍ
 .اركب فقد محلك اهللاُ! أي أبا عبد اهللا: ًيميش يقود بغال له، فقال له مالك

ُأصلح دابتـي وأسـتغني عـن قـومي، وسـمعت : ال جابرقف ْ َ َ َُّ  خرسـول اهللا ُ
َّمن اغربت قدماه يف سبيل اهللا حرمه اهللاُ عىل النار«: يقول َّ َّ«. 

ُفأعجب مالكا قوله، فسار حتى كـان حيـث يـسمعه الـصوت، نـاداه بـأعىل  ً
 . اركب فقد محلك اهللا! يا أبا عبد اهللا: صوته

ُفعرف جابر الذي يريد  ُ َّ َّفهم جابر أن مالكا يريد إسـامع بقيـة اجلـي: أي-َ َ ً  -شَّ
ُأصلح دابتي وأسـتغني عـن قـومي، وسـمعت رسـول اهللا : َفرفع صوته قال َّ ُ  خُ

َّمن اغربت قدماه يف سبيل اهللا حرمه اهللاُ عىل النار«: يقول َّ َّ«. 
ًفتواثب الناس عن دواهبم، فام رأيت يوما أكثر ماشيا منه ًَ ُِّ ُ َصـححه األلبـاين . »َّ َّ

 ).١١٨٣(يف اإلرواء، حديث 
 حتى يف غبار األرض، هكذا نرص اهللا تلك خُعة رسول اهللا متاب! سبحان اهللا

َاألمة َّ ُ. 
ٍإذن ينبغي هلذه األمة أن تنتبـه إىل أن القـضية ليـست قـضية كثـرة عـدد، وال  ِ َ َ ََّّ َّ َّ
ٌجتميع عىل غري هدى، هذا يقدر عليه كثري من األذكياء غري األزكياء، لكـن العـربة  ُ ً ٍ

ٍبرتبية أمة عىل توحيد خالص هللا، ٍ ٍ وعىل متابعة جمردة لرسول اهللا ٍ  .خٍَّ



 

 ١١٥٧ السبيل بن االتباع واالبتداع: الباب اخلامس عرش

 

 

َمن متام التوكل عىل اهللا إعداد األسباب املادية التي أمـر اهللا هبـا عبـاده الـذين  َّ ُِ ِ ُّ َ
ِّحققوا اإليامن ملواجهة عدوهم، حيـث قـال َّ : ° ¯ ® ¬ « ª © ¨

³ ² ±¶ µ ´ ]٦٠:األنفال[. 
َّفأيام قوة تكون لدى املسلمني ال يرهبها العدو فليـست بقـوة رشعـا، وتأمـل  ً َّ ُّ َّ ُّ

ِحسن موقع كلمة   . من اآلية²َ
ُوقد بني رسول اهللا  َأال إن القـوة «:  معنى القوة املـذكورة يف اآليـة، فقـالخَّ َّ َّ
ُالرمي، إال إن القوة الرمي َّ ُ ََّ َّ  . رواه مسلم»َّ

َّفخص اهللا عز وجل اخليل بالذكر؛ ألهنا أحسن ما يقاتل عليه يومئذ، وخـص  ُ ُ ٍَّ ُ ََ َّ ِ ِّ
ً الرمي بالذكر؛ ألنه أقوى ما يقاتل به يومئذ؛ تنبيها للمسلمني عـىل خُرسول اهللا  ٍِّ َ َُّ َ َّ

َأن اإلعداد هو ما كان عىل مستوى أرقى ما لدى العدو َّ. 
سلمني قد وصلوا إىل هذا، وهـم ال يزالـون َّفكيف يأيت اليوم من يومهنا أن امل

ِّيستوردون اإلبرة من عدوهم؟ َ! 
َفاللهم اهد عبادك وانرصهم ِ َّ َّ. 

 

َقد دلت النصوص عىل أن اهللا جعل اخلري يف نـوايص اخليـل إىل يـوم القيامـة،  َّ َّ
ِّفعن عروة بن اجلعد، عن النبي  ىل ٌاخليل معقود يف نواصـيها اخلـري إ«: ّ أنه قالخَّ

 . متفق عليه»يوم القيامة
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َّومعلوم أنه ال يزال أهل احلروب يستعملون اخليل إىل يومنا هذا عـىل الـرغم  ٌَّ
ُمن االخرتاعات الرهيبة، حتى إهنم ذكروا أنه مل يستغن عنها يف احلـروب العامليـة  َّ َّّ

َالقريبة، بل إننا نجد جهات رسمية يف الدول ال تـزال تـستعمل اخليـل كـاحلر َّ ٍ َ س َّ
َّاجلمهوري أو احلرس امللكي وغريمها، فتأمل ِّ ِّ! 

 

ِّضابط العدة البرشية أن يكون عدد املقاتلني الكفار عـىل الـضعف مـن عـدد  َّ ُُ َّ َُّ
َاملقاتلني املسلمني، فإن زادوا عىل ذلك مل جيب عىل املسلمني دخول املعركـة، وقـد 

َ أول األمر أن يقاتلوا الكفـار، ولـو كـان هـؤالء عـرشة كان اهللاُ أوجب عليهم يف َّ ِ ُ َِّ
ِّأضعافهم، ثم نسخ ذلك إىل الضعف، قال اهللا تعـاىل َّ ِ : S R Q P O

 g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T
k j i h  } | { z y x w v u t s r q p o n m l
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ِمن اجتمع لديه ألف أو ألفـان أو عـرشة آالف يواجـه هبـم فكيف يأيت اليوم  ِ ُ ٌ

ٌمليون مقاتل، ومن ختلف عنه فهو عندهم ضعيف اإليامن أو منافق أو مرتد؟ َ ٌ ُ َّ َ ِ! 

 
ِّإن املسلمني اليوم كثري، فام هلم ال يدخلون املعارك مع عدوهم؛ : َّال يقولن قائل َ ٌ َّ

َّألنه ال معنى لثروة برشية ال ُ تزكيها أعامهلا، لذلك أخرب الرسول َّ ُ ّ َّ أن اإلسالم ال خُ
َّينرص بالغثاء، فقد صح يف مسند اإلمام أمحد وسنن أيب داود عـن ثوبـان قـال ُُ ُ قـال : َ

ِيوشك األمم أن تداعى عليكم كـام تـداعى األكلـة إىل قـصعتها«: خرسول اهللا  َِ ُ َ َ ُ َ ُ .
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ٍومن قلة نحن يومئذ؟ قال: ٌفقال قائل ٍ ِ أنتم يومئـذ كثـري، لكـنكم غثـاء كغثـاء بل: َِّ ٌٍ ُ َّ
ِالسيل، ولينزعن اهللاُ من صـدور عـدوكم املهابـة مـنكم، وليقـذفن اهللا يف قلـوبكم  َّ َ ِّ َِّ ْ َ َ ََّ َِ ْ

َالوهن ُحب الدنيا وكراهية املوت: َيا رسول اهللاّ ما الوهن؟ قال: ٌفقال قائل. َ ُّ«. 
 :َّفدل احلديث عىل أمرين

َ أن اإلسالم :األول ُغني عن الغثائية مهام كانت كثرهتاَّ َّ ٌّ ِ. 
َّ أن أصل املرض من القلب؛ ألن:الثاين  مرضـان »َّحـب الـدنيا وكراهيـة املـوت«: َّ

َقلبيان، والعقيدة حملها األصيل هو القلب، فبان هبذا أن تصحيح العقيـدة هـو  ََّّ ِ ُّ
ّمبدأ اإلصالح، وهذا أوىل ما اشتغل به املـسلمون، حتـى لـو أن عـدو َّ ًا قويـا َّ ً

َغاشام أرادهم بسوء لرده اهللا خاسئا، ولو مجع هلم من بـني املـرشق واملغـرب،  َ َ ً َّ ٍ ً ِ
Z Y X W V U T S R Q P O N : قال اهللا تعاىل

a ` _ ^ ] \ []البقرة[. 
 

َليكن القارئ الكريم عـىل حـذر ممـن يمـيل علـيهم مـنهجهم اإلغـضاء عـن  ُ ُ ََّ ِ ٍ َ ُ
ُاألخطاء العقدية، وي َّ َميل عليهم سوء أدهبم مع كالم اهللا أن يرضبوا هللا األمثال عىل َ ِ ُ

ِنقض ما نحن بصدده، بزعم أن املسلمني يف تاريخ كـذا قـد ظفـروا بالنـرص عـىل  َّ َّ ِ
ًعدوهم مع أن عقيدهتم كانت خمالفة لعقيدة املهاجرين واألنصار ََّ َ ِّ!... 

ُأنه ال يصدر مثل هذا إال ممن ضـع: ُواحلقيقة َّ ِ َّ ُ ُ ِف يقيـنهم يف صـدق كـالم اهللاَّ ُ :
w v u t s r q]وهــؤالء ال يفرقــون بــني النــرص ]التوبــة ،ِّ ُ
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. / 0 1 : ّاحلقيقي واالستدراج الذي هو هزيمة يف حقيقته، قال اهللا تعـاىل

 .، واهللا العاصم]القلم[: ; > = < ? @ 2 3 4 5 6 7 8 9
 

ِّوإنني أريد أن أنب ُ ِ َّه إخواين عىل أن البدء بتحقيق العـدة األوىل َّ ُ َ َالعـدة : أعنـي-َّ َّ ُ
ٌ هو األصل، وهذا أوىل مـا ينبغـي أن هيـتم بـه املـسلمون؛ ألهنـا سـابقة -اإليامنية َّ َّ

َلتلك؛ أال ترى كيف هنى اهللا املؤمنني يف أول األمر عن التوجه العسكري وأمرهم  َُّ ِ
، ]٧٧:النــساء[\ [ ^ _ ` Z Y X c b a ] : ُّبالتوجــه التعبــدي فقــال

َّفأمرهم اهللا عز وجل إبان نزول آيات التوحيـد بتحقيـق حقـوق التوحيـد، وهـي 
ِّالصالة والزكاة، فالصالة ما بني العبد وربه، والزكاة ما بني العبد وأخيه ُ. 

َوال معنى لقوة مادية إذا أقفرت القلوب من تقوى اهللا عز وجـل، وقـد قيـل َّ ٍَّ :
ُسيف بضاربهَّإنام ال َّ. 

ــب وراءه ــسيف قل ــن لل ٌإذا مل يك َّ  

 

ــل ــسيف إال غمــده واحلامئ ــام ال ُف ُ ْ َ َّ
  

 

 :وقال اآلخر
ٌتقلــدتني الليــايل وهــي مــدبرة ْ َِ َّ

  

 

ِكــأنني صــارم يف كــف منهــزم ِّ ٌ ِ َّ  

 

ِّبل قد تكون الكلمة النابعة من قلب املؤمن بقوة ويقـني أنكـى يف العـدو مـن  ٍَّ َّ
َالسيف الـمصلت، فعن ْ ُ َ حمـارب خقاتـل رسـول اهللا «:  جابر بـن عبـد اهللا قـالّ ُ

ُخصفة بنخل، فرأوا من املسلمني غرة، فجاء رجـل مـنهم يقـال لـه ٌَ َّ ِ ٍ َ َغـورث بـن : َ ْ َ
ِّمـن يمنعـك منـي؟ : فقال.  بالسيفخَّاحلارث، حتى قام عىل رأس رسول اهللا  ُ َ َ



 

 ١١٦١ السبيل بن االتباع واالبتداع: الباب اخلامس عرش

ِّن يمنعك منـي؟َم: فقال. خَّفسقط السيف من يده، فأخذه رسول اهللا ! اهللا: قال ُ َ 
ِكن كخري آخذ: قال ِال، ولكني أعاهدك أن ال :  قالَّأتشهد أن ال إله إال اهللا؟: قال. ْ ُ ِّ

َأقاتلك، وال أكون مع قوم يقاتلونك، فخـىل سـبيله، قـال ََّ ِ ُِ ٍ ِفـذهب إىل أصـحابه، : ُ
 .أخرجه أمحد واللفظ له، والبخاري ومسلم. »ُقد جئتكم من عند خري الناس: قال
 

َلو مل يكن املسلمون بمثابة الغثاء، وإنام كانوا أصحاب إيامن حقيقة، فاهتبل  َ ْ ََ َّْ ً ٍ ُ َ
ُالشيطان غفلتهم البرشية، وحرك من أنفسهم العجب بكثرهتم، مل حيالفهم النرص  َّ َ ِ َ ُ ِ َّ َ ُ

:  يف غزوة حنني، حتى قال اهللا تعاىلخكام حصل ذلك ألصحاب رسول اهللا 
 ~ } | { z y x w v u t s r q p o n
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ٌوهذا درس بليغ، وحجة دامغة ملن هيتمـون بـالتجميع، وصـفوفهم مهـزوزة  ُّ َِ ّ ٌ
َّباخلالف العقدي والتمزق الطائفي البدعي، فإن احلديث السابق قد بني بنـصه أن  َ َّ َِّ َّ ِِّ ُّ

ُّ التي هي املحل األصيل-َفساد القلوب  ِّ بحـب الـدنيا وكراهيـة املـوت - للعقيدةُّ
َّحيرم أهلها من رهبة عدوها منها، فكيف بالنرص؟ ِّ َ ِ َ! 

ًوأما اآلية األخرية، فقد بينت أن الذين حققوا اإليـامن، لكـنهم غفلـوا حلظـة  َ َّ َّ َُّ ْ َ َّ ّ  
َّمن جهادهم غفلة مـا عـن رهبـم فمنـوا باهلزيمـة، ولـوال أن اهللا عـز وجـل رأى  ًُ ُ ِّ  

ً الصدق يف املبدأ، واألوبة يف املنتهـى لطـال األمـر، ولكـن ليقـيض اهللا أمـرا منهم َ َُ  
 ً.كان مفعوال
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َفكيف يطمع يف النرص من استدام الغفلة عن اهللا، بـل اسـتثقل احلـديث عـن  َ َّ
َالتوحيد الذي هو حق اهللا، بل استحل اخلـروج عـن عقيـدة الـسلف، وركـن إىل  َ َّ ِ َ َّ ُّ

َفلسفة من خلف؟ َ َ! 
ً ملن يكره هذه اللغة، وحيسبها تثبيطاونقول َمهال مهال؛ فإن غثـائيتكم : ّ َ ُ َّ ً ولـو -ً

ًكانت حركية ً ال تزيد املسلمني إال وهنا وهنا-َّ ًْ َْ َ ّ! 
َّواألغرب يف هذا أن الذين يرون أنفسهم مهمومني بالقـضية اإلسـالمية دون  ّ َّ

ُّغريهم؛ إذا سئلوا عن عقيدة من يدعمون ممن يسمو َ ُُ ََّ ِ ِ ليس : ،  قالوا»!جماهدين«َهنم ِْ
َّالوقت وقت السؤال عن هذا؛ ألهنم  ُِّ َ ِّ يـذبحون -َّحـسب فلـسفتهم امليكيافيليـة-ُ َُ

ُومل ينتبهوا إىل أن اهللا سلط عليهم من يذبحهم بسبب ! ُّوأنتم تسألون عن تدينهم؟ ِّ ُ َْ ََّ َّ َ
ًذنوهبم، ولو كانوا صاحلني لتوالهم رهبم، وما تركهم هنبا ل َ ُّ ّ ِّعدوه وعدوهم؛ ففـي ِ ِّ

 .]األعراف[! " # $ % & ' ) ( * +: القرآن
ِوهذا اجلواب الذي جيرته احلركيون عن بكرة أبـيهم أضـحى عنـدهم  ّ عـىل -ّ

ٍ كاإلرث املـشاع، وتـرك املـسلمني قـصاعا بـني جيـاع، وال يكـادون -اختالفهم ِ ً ِ ُِ ِ
ُيدخلون معركة اليوم إال خرجـوا منهـا مهـزومني، وأكـدو َّ ّ َ َا للكفـار أن ال نـارص ً َّ

ٍللمسلمني، فلم يشك الكفار أن دين املسلمني كذب، فـأي جنايـة عـىل اإلسـالم  ِِ ُّ ٌ َ ّ ُّ َّ
ِواملسلمني أعظم من هذه؟ ُ! 

 

َإذا كان حديث ثوبان السابق قد شخص الداء، وذلـك بقولـه ََّّ َّ ِ حـب الـدنيا «: ُ
ّفإن يف حديث ابن عمر اآليت وصفا وافيا للدواء، فعن ابن عمـر ، »وكراهية املوت ً ً ََّ ِ ِ
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َإذا تبـايعتم بالعينـة، ورضـيتم بـالزرع، واتبعـتم أذنـاب «:  قالخَّأن رسول اهللا  ُ َّ َّ ُ َ
ِالبقر، وتركتم اجلهـاد، سـلط اهللا علـيكم ذال ال ينزعـه عـنكم حتـى ترجعـوا إىل  َّ ُُ ُ َِ ً ُ َّ َ

ِدينكم ٌود، وهو حسنُ رواه أمحد وأبو دا»ِ َ. 
 :وهاهنا فائدتان

َ أن هذا احلديث مل خيرج بتفصيله لألدواء عام يف حديث ثوبـان؛ ألن قولـه :األوىل َّ َ َِّ ّ َ
ُواتبعتم أذناب البقر«:  إىل قوله»إذا تبايعتم بالعينة«: خ ٌ هـو تفـصيل لقولـه »َّْ

 .»ُّحب الدنيا«: املجمل
ُ هو املسبب عن »تركتم اجلهاد«: خُوقوله  ِّ ، كـام »كراهيـة املـوت«: خقوله ُ

S R Q P O N M L K J I H G F E D : قال اهللا عز وجل

b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T]التوبـــــة[ ،
ٍفتأمل لفظ احلديثني، فقد خرجا من مشكاة واحدة ٍ ِ َ َ ْ َّ. 

َّ أن الناس قد اختلفوا يف معاجلة هـذه األدواء املـذكورة، فمـنهم مـن يـرى :الثانية َّ
َّ الـسيايس، ومـنهم مـن يـرى احلـل الـدموي، ومـنهم مـن يـرى احلـل َّاحلل َّّ َ َّ ّ

ّ فـريى احلـل الـديني خَّوأمـا رسـول اهللا ... ومـنهم... ّاحلضاري، ومنهم  َّ
ِّالدعوي الرتبوي؛ ألن الناس إذا تدينوا بدين احلق، وعملوا بسنة سيد اخللق،  َّ َ ّ ََّّ َّّ َّ َ َ

َّصلح أمرهم مجيعا، وأما إذا ختل َُّ ًُ ِفوا عن الرجوع إىل دينهم، فإنه حري هبـم أن َ ٌّ َّ
َّجيبنوا عن حتقيق بقية احللول، ولذلك كان أهل السنة الـسلفيون أوىل النـاس  َُّّ َّ َُّ ُّ ُ

ُ وأسعدهم بدعوته، ملا يدأبون عليه من تعلـيم النـاس اهلـدى خِبرسول اهللا  َ ِ َ



 

بتداع السبيل بن االتباع واال: الباب اخلامس عرش ١١٦٤ 

ًوالصرب عىل ذلك، حتى يرهيم اهللا من قومهم اسـتجابة غال َّ ¶ ¸ : ًبـةَّ

º ¹ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »]الروم[. 
َّوأما إن مل يستجب هلم، ال سيام يف دعوة التوحيد، فـإهنم صـابرون عـىل هـذا  ََّ ُِ َ َ

َّالطريق ال ينحرفون عنه حتى يلقوا اهللا عىل الربانية التي قـال اهللا فيهـا َّ َُّ َ ْ َّ : R Q

[ Z Y X W V U T S]آل عمران[. 
ّوهلذا مل يصح ا ّجتهاد أصحاب احللول السياسية أو الدمويـة أو احلـضارية أو َ ّ ّ ُّ

ِحتى ترجعوا إىل دينكم«:  الرصيحخغريها، مع قوله  ، وال سـبيل إىل الرجـوع »ّ
ُإىل الدين إال بتعلمه، فعاد األمر إىل التعليم، كام قال رسـول اهللا  ُّّ ُّ ِ َ ُإنـام العلـم «: خّ َّ

ُّبالتعلم، واحللم بالتحلم َُّّ َُّ  .ٌرواه البخاري يف األدب املفرد، وهو صحيح »ِ
ُّفظهر هبذه النصوص باجلمع بني حديث ثوبان الذي وصـف فيـه النبـي  ِ  خَِّ

َالداء بأن أصله من جهة القلب، بقوله َّ َ ، وحـديث »ُّحب الدنيا وكراهيـة املـوت«: َّ
ُّابن عمر الذي وصف فيه النبي  ِ َّأن  »حتى ترجعـوا إىل ديـنكم«: َ العالج بقولهخَّ

َّأول الرجوع هو الرجوع إىل القلب بتصحيح ما فيه من عقائد، وقد رصح بـذلك  ُ َُّّ ُّ َ
ُّأال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صـلح اجلـسد كلـه «:  حني قالخالرسول  َّ

 . متفق عليه»ُّوإذا فسدت فسد اجلسد كله
 

ُ، وبعض الناس ]١٢٨:النحـل[Õ Ô Ó Ò Ñ: َّمن الغريب أن اهللا تعاىل يقول
مهــام كــان يف املــسلمني مــن تقــصري فهــم : َيريــد إلغــاء رشط التقــوى، ويقــول
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ّمنصورون؛ ألن عـدوهم رش مـنهم، فهـو شـيوعي، أو علـامين، أ ٌّّ َّ ّو صـهيوين، أو َّ
 !!.ّصليبي حاقد

َوهكذا تعمل قاعدة املوازنات عملها السيئ يف األمـة، حتـى تـذرهم ي ّ نـسجون ِّ
َخيوطا من أوهام األجماد والعز، وكأهنم يريدون حذف تلك اآليات مـن املـصحف،  َّ ِّ ً
َبل كأهنم يريـدون أن خياصـموا رهبـم؛ إذ مل يعمـل ههنـا بقاعـدة املوازنـات، التـي  َّ َّ

ّمقتضاها أن ينرص املسلمني دائام؛ ما دام الكفار رشا منهم بال شك ً َّّ ُ ً!! 
مـن طريـق ابـن املبـارك، عـن ) ٥/٣٠٣ (»ليـةاحل«روى اإلمام أبو نعـيم يف 

ِأن عمر بن عبد العزيز عهـد إىل بعـض «: مسلمة بن أيب بكر، عن رجل من قريش َ َّ
َّعامله ُ: 

ُعليك بتقوى اهللا يف كل حال ينزل بك، فإن تقـوى اهللا أفـضل العـدة، وأبلـغ  َّ ُ َُ َِّّ ْ
ّاملكيدة، وأقوى القوة، وال تكن يف يشء من عداوة عدوك أشد ِّ ً احرتاسـا لنفـسك ٍ

ّومن معك من معايص اهللا، فإن الذنوب أخوف عنـدي عـىل النـاس مـن مكيـدة  ُ َ َ َّ َ
َعدوهم، وإنام نعادي عدونا، ونستنرص عليهم بمعصيتهم، ولوال ذلك مل تكن لنـا  ِ ُ َّ َِّّ
ْقوة هبم؛ ألن عددنا ليس كعددهم، وال قوتنا كقوهتم، فإن ال ننرص عليهم بمقتنـا َ ْ ُ َ ٌِ َّ َّ َ ََّّ ِ 

 .َّال نغلبهم بقوتنا
ًوال تكونن لعداوة أحد من الناس أحذر مـنكم لـذنوبكم، وال أشـد تعاهـدا  َّ َُ َّ ِ ٍ ِ َّ
ٌمنكم لذنوبكم، واعلموا أن عليكم مالئكة اهللا حفظة عليكم، يعلمون ما تفعلون  َ َّ
َيف مــسريكم ومنــازلكم، فاســتحيوا مــنهم، وأحــسنوا صــحابتهم، وال تــؤذوهم  َ ُ

 .سبيل اهللاتم زعمتم يف ِبمعايص اهللا، وأن
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َوال تقولوا إن عدونا رش منا، ولن ينرصوا علينا وإن أذنبنا، فكم من قـوم قـد  ُ َّّ ٌّ
ّسلط  ِأو سخط-ُ َ عليهم بأرش منهم لذنوهبم، وسلوا اهللا العون عىل أنفسكم، كام -ُ َ ُ َ ِ َّ

ِّتسألونه العون عىل عدوكم، نسأل اهللا ذلك لنا ولكم َ. 
َوارفق بمن معك يف  َ ِ ِمسريهم، فال جتشمهم مسريا يتعبهم، وال تقرص هبم عن ُ ُ ُ ُ ً ّ َ

َّمنزل يرفق هبم، حتى يلقوا عدوهم والسفر مل ينقص قوهتم وال كـراعهم؛ فـإنكم  ََّ َ َّ ُ َّ ََ ُ َ ُِ ُ ٍ
ُتسريون إىل عدو مقيم، جام األنفس والكراع، وإال ترفقوا بأنفسكم وكراعكم يف  ُ ّ َ ٍٍّ

ٌمسريكم يكن لعدوكم فضل يف القو ُة عليكم يف إقامتهم يف مجام األنفس والكراع، ِّ ُِ
 .واهللا املستعان

ِأقم بمن معك يف كل مجعة يوما وليلة لتكون هلم راحـة جيمـون هبـا أنفـسهم  ُِّ ًَ ً ِّ ِ َ
ُّوكراعهم، ويرمون أسلحتهم وأمتعـتهم، ونـح منزلـك عـن قـرى الـصلح، وال  َِّ َ

َيدخلها أحد من أصحابك لسوقهم وحاجتهم، إال من تث ّ ُق به وتأمنـه عـىل نفـسه ٌ ُ
ِودينه، فال يصيبوا فيها ظلام، وال يتزودوا منها إثام، وال يرزءون أحـدا مـن أهلهـا  ً َ ًَ ًَّ ََ
ِشيئا إال بحق، فإن هلم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء هبا، كام ابتلوا بالصرب عليها، فال  َّ ُُ ُ ُ ُِ ِِ ً ً َّ ًَّ ِ َ ٍّ ّ

ُّتستنرصوا عىل أهل احلرب بظلم أهل الص ِ ِِ ِ َ  .لحَ
َّولتكن عيونك من العـرب ممـن تطمـئن إىل نـصحه مـن أهـل األرض، فـإن  ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ََّ
َالكذوب ال ينفعك خربه وإن صدق يف بعـضه، وإن الغـاش عـني عليـك ولـيس  َ ٌ َ َّ َّ َ َِ َ َ ُُ َ َ َ َ

ٍبعني لك َ(. 
ُهبذه اخلطبة البديعة بني عمر بن عبد العزيز : ُقلت َّ ِ ُ َ خطـورة هـذه -رمحه اهللا-ِ
ّ ألهنا تعمل عىل وأد النقد الذايت وحرمان املسلمني من حماسـبة أنفـسهم، القاعدة؛ َّ َّ ِ ْ َّ
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ِّفكيف باالطالع عىل عيوهبم؛ إذ ال يزال أهلها يشعرون بأهنم أتوا مـن قبـل عتـو  َُ ُُ ِ ُ َّ ُ ِ ّ
ُعدوهم، ال من قبل أنفسهم َ ِِّ ُ. 

ُومن ثم يتـربع  َُّ َّ َ بقداسـة تـشبه العـصمة، ومـن جـاء يـ»للمجاهـدين«َ َ ِّصحح ِ
ٌمثبط: صاحوا فيه ٌمثبط! ِّ ِّ! 

ُّومن جاء ينتقد حاصوا منه وأرسوا جمتمعني َ  !عميل! عميل: َ
ِوهلذا كان قول عمر بن عبد العزيز  َّوال تقولوا إن عدونا «:  السابق-رمحه اهللا-ُ َّ

ّرش منا َّحجة قوية إلسقاط هذه القاعدة الغوية، وال يزال املسلمون يقـرءون . »...ٌّ َّ ََّ ً ً
َلقرآن، فيجدون اهللا يعلق النرص عـىل التقـوى والـصرب والـصالح، كمثـل قولـه ا َّ ِّ َ

ــاىل ــران[« ¼ ½ ¾ ¿ Â Á À: تع ــه،]١٢٠:آل عم L K J I :  وقول

Y X W V U T S R Q P O N M]ـــه]آل عمـــران : ، وقول
Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾]آل عمران[.  

ِّن هؤالء يوجبون عىل املسلمني أن يؤيدواا كاذوإ َّ كل الثـورات املزعـوم أهنـا َُ َّ
ُإسالمية؛ بحجة الوالء للمسلمني والرباء مـن الكـافرين، فهـل جيـرءون عـىل أن  َّ َّ
َيوجبــوا عــىل اهللا أن ينــرص املــسلمني عــىل مــا فــيهم، وأن يلغــي رشط التقــوى  َ ُ

 واإلخالص واملتابعة؟
َوإذا كانوا يشنعون عىل أهل السنة حماسبتهم الناس يف عقيد َ َُّ َّ ِهتم فهل يفعلـون َِّ

ِهذا مع رهبم الذي مل يسكت قط عن حماسبة املجاهدين يف أدنى األخطاء؟ َ ُّ َ ِّ 
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َّففي غزوة بدر رأى النبي  َ مفاداة األرسى دون قتلهم، وذلك قبل ترشيعها، خٍ
ُفنزل قولـه تعـاىل َ : ½ ¼ » º ¹ ̧ ¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬ «

Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾]لاألنفا[. 
ُوقد عد عمر بن اخلطاب  ِ ما وقع يف هـذه القـصة أحـد سـببي هزيمـة اَّ َ َ َ

ُاملسلمني يوم أحد، فقال ُ ِلـام كان يوم أحد من العام املقبل، عوقبـوا بـام صـنعوا «: َ ُ َّ َ
َّيوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم سـبعون، وفـر أصـحاب رسـول اهللا   خَُ

ُعنه، وكرست رباعيته، وهشمت البيض ُ ُ ُة عىل رأسه، وسال الدم عىل وجهه وأنـزل ُ َّ ُ
ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï : اهللا

å]وأمحـد )٧/٣٥٨(صحيح أخرجه ابن أيب شـيبة . » بأخذهم الفداء]آل عمـران ،
ّوحسنه وأبـو عوانـة ) ١/٦٣ (»مسند عمر«، ويعقوب بن شيبة يف )٣٣، ١/٣١(

 . نوح قراد واسمه عبد الرمحن بن غزوانمن طريق أيب) ٤/١٥٧ (»مسنده«يف 
ــربي يف  ــضا )٢/٤٦ (»تارخيــه«وأخرجــه الط ــة أي ــو عوان ، )٤/١٥٥(ً، وأب

، من طريق عاصم بن عيل الواسطي، كالمها عن )١/٢٨٢ (»املختارة«والضياء يف 
 .ُعكرمة بن عامر، عن أيب زميل، عن ابن عباس، عن عمر

ِّومذهب املوازنة بني احلسنات والسيئات : ُ معناه عند خمرتعيـه يف هـذه األيـامُ
ِّالنظر يف أحوال الرجل املراد انتقاده، ثم ذكـر حـسناته إىل جنـب سـيئاته، وزعـم  َُّ َُّ َّ
َّأصحابه أن اإلنصاف ال يتم إال هبذا، فطعنـوا هبـذه القاعـدة الغريبـة يف الـسلف  ُِّ َّ َّ ُ

ِّالصالح من الفقهاء واملحدثني، الذين ال يزالون جيرحون ُ ِّ َ مـن يـستحق التجـريح ُ ُّ َ
ًدون تعرض لذكر حسناته، وال يرون ذلك الزما هلم ِ ِ ٍ ُّ. 
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ِبل قرأت لبعضهم دعوى أنه ال جيوز ذكر مبتدع بام عليه إال بذكر مـا لـه، بـل  َِّ ِ ٍ ّ ُ
ُسمعت بعضهم وقرأت آلخرين دعوى أنه جيب تطبيق هـذه القاعـدة حتـى مـع  ّ ُ َُ

ِكفـار مقابـل سـيئاهتم لينـصفهمِالكفار، وزعمـوا أن اهللا يـذكر حـسنات ال ُ ِِّ َ بـل ! ِ
ِاشتطوا يف األمر حتى زعموا أن اهللا مل يكتف بذكر مـساوئ اخلمـر وامليـرس حتـى  َ ََّ َّ ُّ

 !!وهو كام ترى ]٢١٩:البقرة[º « ¼ ½ ¾ ¿: ِذكر حسناهتام فقال
َوهذه القاعدة ما وضعوها إال حلامية البدع وأهلها؛ وذلك أن بعض املنتـسبني ََّ ِ ِ ِ ِ ّ 
َإىل السنة تربوا بني أحضان أهل البدع، حتى إذا أحبتهم قلوهبم، وأرشبت بعـض  َ َّ َُّ ُ َّ

َبدعهم، ثم جاءت سهام السنة ترفع اللثام عن دعوات متبوعيهم، قالوا ُ َِّّ َّ ِ ال تنسوا : ُ
 !ِحسناهتم

َّميـع مل يبـق صـاحب بدعـة إال سـرتوه، حتـى الرافـيض، اللهـم إال َّوهبذا الت َّّ َّ ُ َُّ
َيي جزيرة العرب، فإن منهم من استثنى الروافضحرك َعىل أهنم إذا انتقدوا أهـل ! َّ َّ

َّالسنة السلفيني مل يراعوا هلم ذمة، وال عرفوا هلم حسنة ِ ُ َ َّ!! 
َّوكان من مساوئ هذه القاعدة تأييد مجيع الثورات املزعوم أهنا إسـالمية؛ بـزعم 

َأن الذين يواجهوهنم كفار أو علامنيون، ومل ٌ َ َّ يراعوا يف ذلك رشوط اجلهاد، ومل يتبينـوا َّ َ
ّحال املزعوم أهنم جماهدون، بل يكفي عندهم رفع راية اإلسالم، أي إسالم ُِ َّ!! 

َّويا ويح من يسأل عن عقيدة هؤالء؛ فإن هذا ليس وقته عندهم ِ َ َ ْ! 
ُأما أن يسأل عن اتباعهم للسنة وعملهم باحلديث، فهذا أبعد من أن يتباحثوه َّ ُّ َّ!! 



 

بتداع السبيل بن االتباع واال: الباب اخلامس عرش ١١٧٠ 

ُفالـسبيل إىل سـعادة الـدنيا واآلخـرة، والـسبيل إىل العـز ! معرش الدعاة إىل اهللا •
 يف خوالتمكني هو يف منهج األنبياء فقط، ويظهر ذلك من وصـية رسـولنا 

ُآخر حياته وهو يودع أصحابه وأمته ّ. 
ً موعظة بليغة وجلت خوعظنا رسول اهللا :  قالاعن العرباص بن سارية  • ً

كأهنـا موعظـة مـودع ! يا رسـول اهللا: ذرفت منها العيون فقلنامنها القلوب و
، والسمع والطاعة، وأن أمـر علـيكم عبـد «: فأوصنا قال ٌأوصيكم بتقوى اهللاِ َ ِّ ُ

ِحبيش، فإنه من يعش منكم بعدي فسري اختالفا كثريا، فعليكم بـسنتي وسـنة  ً ً ْ َُ ٌّ
اجـذ، وإيـاكم اخللفاء املهديني الراشدين متـسكوا هبـا، وعـضوا عليهـا بالنو
 .»ٌوحمدثات األمور، فإن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة

فعلـيكم «: خ، وقولـه »أوصـيكم بتقـوى اهللا«: خفسعادة اآلخرة يف قوله 
 .»بسنتي

ٌوالسمع والطاعة وإن أمر عليكم عبد حبيش«: خوسعادة الدنيا، يف قوله  ٌ َ ِّ ُ«.  

ِ والتمسك بسنة رسول اهللا-عز وجل-هللا فبتقوى ا ، والـسمع والطاعـة خ ِ
 .ُلويل األمر يتحصل اإلنسان عىل سعادة الدنيا واآلخرة

                                                       
 ).٢٥٤٦ (»صحيح اجلامع«) ١(



 

 ١١٧١ السبيل بن االتباع واالبتداع: الباب اخلامس عرش

 
ُّمصيبة العامل اإلسالمي اليوم أهنم ضلوا سواء : [يقول اإلمام األلباين رمحه اهللا

ُأهنم ما عرفوا اإلسالم الذي به تتحقق سعادة الدني. السبيل  .ًا واآلخرة معاَّ
وإذا عــاش املــسلمون يف بعــض الظــروف أذالء، مــضطهدين مــن الكفــار 

َّواملرشكني، وقتلوا وصلبوا ثم ماتوا  ُ ُِّ ُ َّ فـال شـك أهنـم مـاتوا -عـىل الوحيـد: أي-ِّ
َسعداء، ولو عاشوا يف الدنيا أذالء مضطهدين ُ. 

عـز -اد اهللا ًأما من عاش عزيزا يف الدنيا، وهو بعيد عن فهـم اإلسـالم كـام أر
ً فهو سيموت شقيا وإن عاش سعيدا يف الظاهرخ ورسوله -وجل ً. 

ُّالعالج هو فروا إىل اهللا: -بارك اهللا فيكم-ًإذا  ِ! 
 !العالج فروا إىل اهللا
، واعملوا بـام قـال خافهموا ما قال اهللا، وقال رسول اهللا : فروا إىل اهللا تعنى
 .]اهللا، وما قال رسول اهللا

ُ يشخص الداء الذي أصاب األمـة، ويـشخص -رمحه اهللا-لباين فاإلمام األ • َُ ِّ
 :ُالدواء، يظهر ذلك من إجابته عىل هذا السؤال

                                                       
 ).٣٤ص (»واقعنا األليم«: ًنقال عن حمارضته املفرغة يف كتيب بعنوان) ١(



 

بتداع السبيل بن االتباع واال: الباب اخلامس عرش ١١٧٢ 

 
ِّحبذا لو كانت نصيحة متعلقة باملؤمتر الذي اجتمعنا نحن مع اإلخوة بـسببه،  ّ

 :وعنوانه
ّواقع اإلمة اإلسالمية، أسباب الوهن، وسبيل النهوض، وجزاكم ا  .ًهللا خرياّ

 
ً أن يوفقنا وإياكم ملعرفة احلق والتباعه، وجوابا عىل مـا -عز وجل-نسأل اهللا  ّ ّ
 :سألت أقول

إن احلمد هللا؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا، ومن 
سيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشـهد أن ال 

 .ًإال اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسولهإله 
! " # ، ]آل عمــــــران[4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? @
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ٍالسؤال واإلجابة عليه منقول من رسالة بعنوان ) ١( إياد بن /  لألخ»نصيحة إمام السنة إلصالح واقع األمة«ٌ

 .-حفظه اهللا-يلحممد عيل العكي



 

 ١١٧٣ السبيل بن االتباع واالبتداع: الباب اخلامس عرش

 :أما بعد
ٍكـالم اهللا، وخـري اهلـدي هـدي حممـد ّفإن خـري الكـالم  ُ َّ، ورش األمـور خَ

ٍحمدثاهتا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار، وبعد َّ: 

 
ًإنه مما ال خيفى عليكم مجيعا أن ما عليه املسلمون اليوم من واقع األمر الـسيئ 

 مـا أصـاب املـسلمني يف كـل يف هذا العرص الـذي نعيـشه، هـو بـال شـك أسـوأ
ٌعصورهم املتأخرة، مما ال حيتاج أحد إىل أن يوصف له، ألنه حيياه ويعايشه، فكلنـا 
ٌيعلم انتشار أنواع الفسق والفجـور يف العـامل اإلسـالمي، وقليـل ممـن ال يزالـون 
يعتصمون بكلمة احلق وباتبـاع الكتـاب و الـسنة، أمـا األكثـرون فكـام قـال رب 

9 : ، وكام قال يف اآليـة اآلخـرى]سـبأ[ ~ � ¡ ¢| {: العاملني

 .]يوسف[: ; > = < ? @
 

 قبل أن نرى ما رأينا، بل وقبل خفواقع األمة اليوم مما حتدث عنه رسول اهللا 
ًأن يرى ما رآه أجدادنا من قبل من الفرقـة والتحـزب والتفـرق يف الـدين خالفـا  ّ

Ê É È Ç Æ  Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë: لقول رب العـاملني

× Ö Õ Ô Ó]الروم[. 
Q P O N M L K J : وكام قال رب العاملني يف اآليـة األخـرى

W V U T S R]١٥٣:األنعام[. 
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 هذه السبل يف احلديث الصحيح الـذي صـور تفـرق خَّوقد بني رسول اهللا 
 املسلمني، وخروج الكثريين منهم عن اخلط املستقيم فيام رواه عبد اهللا بن مـسعود

ً يوما خطا عـىل األرض مـستقيام، ثـم خـط خخط لنا رسول اهللا : (، قالت ً ً
ًحوله خطوطا قصرية،  ثم تال قوله تبـارك وتعـاىل ً : P O N M L K J

W V U T S R Q]وقد مر بإصـبعه الـرشيفة : × ثم قال ]١٥٣:األنعـام
 جـانبي  وأشار إىل اخلطوط القصرية التي عىل»هذا رصاط اهللا«: عىل اخلط املستقيم

هذه طرق وعـىل كـل طريـق منهـا شـيطان «: الطريق بقوله عليه الصالة والسالم
 .)»يدعو الناس إليها
 إنـام -عز وجل- يف هذا احلديث أن الطريق املوصل إىل اهللا خقد بني النبي 

ٌهو طريق واحد، وليس كام يقول أو يزعم بعض املتصوفة إن الطرق املوصلة إىل «: ٌ
ًهذا كانوا يقولونه قديام، أما اليوم فقد . »ي بعدد أنفاس اخلالئق ه-عز وجل-اهللا 

ٍتعددت الطرق بتعدد اجلامعات واألحزاب، وكل حزب بام لدهيم فرحون، مع أن 
È Ç Æ : -عــز وجــل-ًهــؤالء املــسلمني اليــوم مجيعــا يعلمــون قــول اهللا 

Ê É × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë]الروم[. 
 

 ،تفرقت اليهود عـىل إحـدى وسـبعني فرقـة«: خًويعلمون أيضا قول النبي 
ٍ وسـتفرتق أمتـي عـىل ثـالث وسـبعني ،وتفرقت النصارى إىل ثنتني وسبعني فرقة

                                                       
 ).١٧و١٦: ( برقم»ظالل اجلنة يف ختريج السنة«صححه اإلمام األلباين رمحه اهللا تعاىل يف ) ١(



 

 ١١٧٥ السبيل بن االتباع واالبتداع: الباب اخلامس عرش

. »هـي اجلامعـة«: ما هي يا رسول اهللا؟ قال:  قالوا» كلها يف النار إال واحدة،فرقة
 :-وهي مفـرسة لـألوىل-رواية األخرى هذه هي الرواية املشهورة الصحيحة، وال

 .»هي التي تكون عىل ما أنا عليه وأصحايب«: قال
هي رواية حسنة كام بينت -فقوله عليه الصالة والسالم يف هذه الرواية الثانية 

 حيـدد مـنهج الفرقـة الواحـدة »ما أنـا عليـه وأصـحايب«: -ذلك يف بعض كتبي
 وأصحابه خأخذ بام كان عليه رسول اهللا التي ت: والطائفة املنصورة الناجية وهي

 .رضوان اهللا عليهم أمجعني
 »وأصحايب«: وهنا نكتة ال بد يل من ذكرها بمناسبة قوله عليه الصالة والسالم

ً لكان جوابه وافيا »ما أنا عليه«:  لو اقترص عىل قولهخألنه من الواضح أن النبي 
 واحلكمـة »وأصحايب«: خال ًكافيا، ولكنه حلكمة بالغة زاد عىل ذلك وعطف فق

ً كانوا مجيعا عىل هدى من رهبم، ألهنم تلقـوا الـوحي خأن أصحاب النبي : هي
ً غضا طريا كام أنزله اهللا عز وجل قبل أن يتـسلط عـىل خالنازل عىل قلب نبيهم  ً

الـذي ران عـىل قلـوب بعـض الـذي -مفاهيمه وعىل دالاللته العجمة أو اهلوى 
 من أصحاب اآلراء واألفكار املباينة واملخالفة ملا -حجاءوا من بعد السلف الصال

 ألنـه خ، هلذا ذكرهم وعطفهم عىل ما كـان عليـه خكان عليه أصحاب النبي 
 .يعلم علم اليقني أن أصحابه سيكونون له متبعني متام االتباع

                                                       
 ).١٤٩٢و ٢٠٤ و٢٠٣( برقم »سلسلة األحاديث الصحيحة«صححه اإلمام األلباين رمحه اهللا تعاىل يف ) ١(

صحيح «، و)٢٦٤١(برقم  »صحيح الرتمذي«، و)٣/٣٣٤(، ١/٤٠٧ (»سلسلة األحاديث الصحيحة«) ٢(
حتقيـق رشح العقيـدة «، و)التحقيـق الثـاين-١٦٩ بـرقم »مـشكاة املـصابيح«، و)٥٣٤٣( بـرقم »اجلامع

 ).٣/١٢٦ (»سلسلة األحاديث الضعيفة«، و)٢٦٣( برقم »الطحاوية



 

بتداع السبيل بن االتباع واال: الباب اخلامس عرش ١١٧٦ 

 

، خ عىل القرون الذين يأتون من بعد أصـحابه خوكذلك أثنى رسول اهللا 
 يف احلديث الصحيح، بل احلديث املتـواتر ×تلك القرون هي كام قال وجمموع 

 وبعـض النـاس »خري النـاس قـرين«: خيف نقدي وعلمي وتتبعي أال وهو قوله 
ّ فأرى من الواجب عيل أن أذكـر  »خري القرون قرين«: يروونه بلفظ والـذكرى -ّ
ذين يلـوهنم ثـم خري الناس قرين ثم الـ« أن لفظ احلديث الصحيح -تنفع املؤمنني
 .»الذين يلوهنم

 باخلرييــة، وهــم خفهــؤالء القــرون الثالثــة هــم الــذين شــهد هلــم النبــي 
< ? @ E D C B A : املقصودون باآلية الكريمة وهي قول اهللا عز وجل

S R Q P O N M L K J I H G F]النساء[. 
 .]١١٥:النساء[J I H G: فقوله تبارك وتعاىل يف هذه اآلية الكريمة

، فالنكتة يف هذا احلديث كالنكتة »وأصحايب«: ً قوله سابقاخمنه اقتبس نبينا 
 .يف هذه اآلية الكريمة

 

ًويف ذلك داللة واضحة عىل أن املسلمني مجيعـا يف هـذه العـصور املتـأخرة ال 
ً عـىل هـدى مـن رهبـم، جيوز هلم أن خيالفوا سبيل املؤمنني األولـني ألهنـم كـانوا

                                                       
 ).٢/٢٠٨( لإلمام رمحه اهللا تعاىل »حتقيق التنكيل«: انظر) ١(

 ).٢٥٣٤ و٢٥٣٣(، ومسلم )٣٦٥١ و٢٦٥٢(البخاري ) ٢(



 

 ١١٧٧ السبيل بن االتباع واالبتداع: الباب اخلامس عرش

َّولذلك أيـضا خـص رسـول اهللا  َّ بالـذكر أصـحابه املفـضلني عـىل أصـحابه خً
اآلخرين أال وهم اخللفاء الراشدون املهديون كام جـاء يف حـديث العربـاض بـن 

 ،أوصيكم بتقـوى اهللا والـسمع والطاعـة«: خقال رسول اهللا :  قالتسارية 
ًكم فسريى اختالفـا كثـريا وإنه من يعش من،وإن ويل عليكم عبد حبيش  فعلـيكم ،ً

 وإياكم ، عضوا عليها بالنواجذ،بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي
هكذا ذكر رسـول اهللا . »وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة

 مع سنته يف هذا احلديث سنة اخللفاء الراشدين لتلك النكتة التي أرشنا إليهـا خ
 .اآلية ويف حديث الفرقة الناجيةيف 

ويف كل هذه النصوص الثالثة منهاج يوجب عىل املسلمني يف العرص احلـارض 
أن يلتزموه، وأن ال يكونوا بعيدين عنه كام هو شأن كثري ممن يشاركنا يف الدعوة إىل 
الكتاب والسنة، ولكنهم خيالفوننا يف منهجنا عند رجوعنا يف فهم الكتاب والـسنة 

 .م هؤالء السلف الصالح من الصحابة والتابعني وأتباعهمإىل فه
                                                       

وقال عقب خترجيـه هلـذا ) ٢٧٣٥( برقم »سلسلة األحاديث الصحيحة«صححه اإلمام رمحه اهللا تعاىل يف ) ١(
واحلديث من األحاديث اهلامة التـي حتـض املـسلمني عـىل التمـسك بالـسنة، وسـنة اخللفـاء «: احلديث

ن رآهـا النـاس حـسنة، كـام الراشدين األربعة ومن سار سريهتم، والنهي عن كل بدعة، وأهنا ضاللة، وإ
واألحاديث يف النهي عن ذلك كثرية معروفة، ومع ذلـك فقـد انـرصف عنهـا . تصح عن ابن عمر 

مجاهري املسلمني اليوم، ال فرق يف ذلك بني العامة واخلاصة، اللهم إال القليل منهم، بل إن الكثريين منهم 
يز السنة عـن البدعـة، يثـري الفتنـة، ويفـرق ليعدون البحث يف ذلك من توافه األمور، وأن اخلوض يف متي

الكلمة، وينصحون برتك ذلك كله، وترك املناصحة يف كل ما هو خمتلف فيـه ناسـني أو متناسـني أن مـن 
املختلف فيه بني أهل السنة وأهل البدعة كلمة التوحيـد، فهـم ال يفهمـون منهـا وجـوب توحيـد اهللا يف 

تعاىل بـيشء منهـا، كاالسـتغاثة واالسـتعانة بـاملوتى مـن األوليـاء العبادة، وأنه ال جيوز التوجه إىل غريه 
 .»]الكهف[t s r q p oوالصاحلني 



 

ًذلك مما جيب عىل كل مسلم أن يتخذه منهجا له لكي ال ينحرف عام كان عليه 
سبيل املؤمنني فال يكفي اليوم أن نقول نحن عىل الكتاب والسنة، ثـم نختلـف يف 

أن يقـع ِفهم الكتاب والسنة؛ فالرجوع إىل السلف الصالح هو ضامن وصيانة مـن 
املسلمون اليوم يف مثل ما وقع فيه املسلمون الذين جاءوا بعـد الـسلف فـاختلفوا 

ًاختالفا كثريا ً. 
 

ذلك ألهنم مل تتوفر لدهيم نصوص السنة التي تتوىل بيان القـرآن الكـريم كـام 
 .]٤٤:النحل[5 6 7 8 9 : ; >: قال رب العاملني
ب األول الذي كان من أسباب اخلالف الذي وقع بني املتقـدمني هذا هو السب

حتى بني بعض األئمة املجتهدين من العلامء والزهـاد والـصاحلني، ولكـن هنـاك 
ُّتسلط األهواء واآلراء اخلاصة ببعض الناس، ولو كانوا عـىل : ًأسبابا أخرى وهي

امن لكـي ال إنـه ال ضـ: يشء من العلم بل والزهد والصالح، ولذلك فنحن نقول
يقع املسلمون يف خمالفـة الكتـاب والـسنة إال بـالرجوع إىل مـا كـان عليـه سـلفنا 
الصالح، فأنا أعتقد أن واقع األمة اإلسـالمية اليـوم مـن اخـتالفهم يف تفـسريهم 
  لبعض نـصوص الكتـاب والـسنة هـو بـسبب اعـتامدهم عـىل غـري هـذا املـنهج 

ي أن نعرفه يف واقـع األمـة اإلسـالمية ، هذا ما ينبغالذي نسميه باملنهج السلفي
                                                       

فالدعوة السلفية تتميز هبذه الدعامـة «: قال اإلمام رمحه اهللا تعاىل يف صدد بيان أمهية التزام املنهج السلفي) ١(
لـسلف الـصالح مـن الـصحابة والتـابعني الثالثة أال وهي أن القرآن والسنة جيب أن يفهـام عـىل مـنهج ا

= 
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اليوم لكي يتمكنوا من العودة إىل ما كان عليه السلف الصالح والذي اقـرتن هبـم 
ٌ أعـزهم ومكـن هلـم يف األرض كـام هـو معلـوم يف التـاريخ -عز وجـل-أن اهللا 

 .اإلسالمي األجمد
ًهذا ما حيرضين اآلن جوابا عن هذه القطعـة مـن الـسؤال وهـو واقـع األمـة 

 .اإلسالمية

 
ًأما أسباب الوهن فهي عند العلامء كثرية وكثرية جدا وقـد يعلمـون كلهـم أو 

 مجعهــا يف مجلــة واحــدة يف احلــديث الثابــت خعــىل األقــل بعــضهم أن النبــي 
ألمم كام تـداعى األكلـة  ايوشك أن تداعى عليكم«:  وهو قولهخالصحيح عنه 
ٍال، بل أنتم يومئـذ «:  قال»ٍن يومئذ يا رسول اهللا؟من قلة نحَأو«:  قالوا»إىل قصعتها

ٌ ولكنكم غثـاء كغثـاء الـسيل،كثري  ، ولينـزعن اهللا الرهبـة مـن صـدور عـدوكم،َّ
حـب الـدنيا «: وما الوهن يا رسول اهللا؟ قـال: قالوا. »وليقذفن يف قلوبكم الوهن

 .»وكراهية املوت
                                                       

القرون الثالثة املشهود هلم باخلريية بنصوص األحاديث الكثـرية املعروفـة، وهـذا عليـه : وأتباعهم أي=
األدلة الكافية التي جتعلنا نقطع بأن كل من يريد أن يفهم اإلسالم من الكتاب والسنة بدون هذه الدعامة 

 دليل عىل ذلك الفرق اإلسالمية التي تزداد يف كل يـوم؛ والـسبب يف الثالثة فسيأيت بإسالم جديد، وأكرب
: ًنقـال عـن. »ذلك هو عدم التزامهم هذا املنهج الذي هو كتاب اهللا وسنة رسوله وفهم السلف الـصالح

 ).٧٤ص(، ٢٧ العدد »األصالة«جملة 

 ).٩٥٨( برقم »سلسلة األحاديث الصحيحة«صححه اإلمام رمحه اهللا تعاىل يف ) ١(
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حـب الـدنيا «خيفى عىل كـل مـسلم عاقـل أن  فليس خوصدق رسول اهللا 
وأنه سبب كل معـصية وبليـة، كيـف ال، وهـو الـذي حيمـل »رأس كل خطيئة

اتقوا الشح فإن الشح أهلك «: خولذلك قال ! الناس عىل الشح باملال والنفس؟
 كـام ورد يف » محلهم عىل أن سفكوا دمـاءهم واسـتحلوا حمـارمهم،من كان قبلكم

 .»صحيح اإلمام مسلم«:  ومنهاكثري من كتب السنة
 

 يكـون وإن مما جيب ذكره وبيانه هبذه املناسبة أن استحالل املحارم املهلـك
 :عىل وجهني اثنني

ٍ ارتكاب املحارم مع العلم بحرمتها وهذا أمر مـشاهد فـاش مـع األسـف :األول
: تـى الكبـائر أال وهـيالشديد بني املسلمني اليوم بكـل أشـكاله وأنواعـه ح

ً الذي يتجىل واضحا يف بعض اجلامعات أو األفراد -عز وجل-اإلرشاك باهللا 
                                                       

َّوليعلم أن هذا اللفظ هو نص حديث ضعيف ضعفه اإلمام رمحه اهللا تعـاىل يف ) ١( ُّ  بـرقم »ضـعيف اجلـامع«ُ
 .ولكن معناه صحيح بال ريب) ٢٦٨٢(

 ).٢٥٧٨(برقم ) ٢(

وال نكفـر «: ًمعلقا عىل قول املؤلـف) ٦٠ص (»العقيدة الطحاوية«قال اإلمام رمحه اهللا تعاىل يف رشحه لـ) ٣(
ًيعني استحالال قلبيا اعتقاديا، وإال فكل مذنب : قلت«:  ما نصه»القبلة بذنب ما مل يستحلهًأحدا من أهل  ً ً

ًفال بد من التفريق بني املستحل اعتقادا فهو كـافر إمجاعـا، : مرتكب له، ولذلك: ًمستحل لذنبه عمليا أي ً ّ
ًوبني املستحل عمال ال اعتقادا فهو مذنب يستحق العذاب الالئق به إال أن ي غفر اهللا له، ثـم ينجيـه إيامنـه ً

ًخالفا للخوارج واملعتزلة الذين حيكمون عليه باخللود يف النار وإن اختلفوا يف تسميته كافرا أو منافقا ً ً«. 
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 يف الشدائد ويستغيثون بغري اهللا، وينـذرون -عز وجل-الذين ينادون غري اهللا 
َّويذبحون لغري اهللا، فضال عن أن أكثرهم حيلفون بغري اهللا ً. 

ال أقـول - املـسلمني، وأكثـرهم كل هذه من أنواع الرشك الفاشية اليوم بـني
 ال يدنـدنون حـول التحـذير مـن هـذه -ّوأكثر عامتهم بل أقول وأكثر خاصـتهم

ّاألنواع من الرشكيات والوثنيـات التـي تعتـرب أكـرب الكبـائر كـام جـاء يف بعـض  ّ
األحاديث الصحيحة ومنها قتل النفس بغري حق وعقوق الوالدين وأكل الربا وما 

ّوقد انترش أيضا يف هـذا الزمـان بـسبب قيـام مـا يـسمونه ! أدراكم ما أكل الربا؟ ّ ً
رشب اخلمر وتربج النساء وبناء املساجد عىل القبـور : بالبنوك وكذلك من الكبائر

 .وغريها كثري وكثري
 ارتكاهبا دون معرفة حكمها أو حرمتهـا :والقسم اآلخر من استحالل املحارم املهلك

 .ً أيضا بني كثري من املسلمنيوذلك للجهل هبا وهذا بال شك رش منترش
استحالل املحارم بطريق االحتيال عليها، عـىل : ويدخل ضمن القسم األول

نحو احتيال اليهود عىل صيد السمك املذكور يف القرآن كام هـو معلـوم مـشهور، 
لعـن اهللا «:  يف احلـديث الـصحيحخوكاحتياهلم عىل أكلهم الشحوم كام يف قوله 

لشحوم فجملوهـا ثـم باعوهـا وأكلـوا أثامهنـا وإن اهللا إذا رمت عليهم اُ ح،اليهود
 .»حرم أكل يشء حرم ثمنه

                                                       
؛ البخـاري »الـصحيحني«، وأصـله يف )٥١٠٧( برقم »صحيح اجلامع«صححه اإلمام رمحه اهللا تعاىل يف ) ١(

 ).١٥٨٢ و١٥٨١(، ومسلم )٤٢٩٦ و٢٢٣٦(
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ّهذا احلديث من األحاديث التي قلام نسمعها من ألسنة اخلطباء والوعاظ وهو  ّ
ًمن األحاديث املهمة واملهمة جدا التي حتذر املسلمني من الوقوع يف مـا وقـع فيـه 

 من أن يقعوا يف مثل ما وقعـوا هـم خاهللا ّاليهود من قبلهم وقد حذرهم رسول 
 من حديث أيب سـعيد فيه يف احلديث الذي أخرجه البخاري يف صحيحه وغريه

ًن سـنن مـن قـبلكم شـربا بـشرب ُلتتبع«: خقال رسول اهللا : ، قالتاخلدري 
ٍّوذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتمو آليهـود ! يا رسول اهللا:  قالوا»هً

 .»فمن الناس؟«:  أو قال»فمن؟«: قالوالنصارى؟ 
 

عـز -وهذا النـوع مـن االرتكـاب واالسـتحالل ملـا حـرم اهللا : ًوأقول حمذرا
ً بأدنى احليل قد وقع أيـضا فيـه كثـري مـن املـسلمني يف بعـض معـامالهتم -وجل

ن فاعله يف السنة الصحيحة لقوله وعقودهم، من أشهر ذلك نكاح التحليل امللعو
َّلعن اهللا املحلل واملحل«: خ َِّ ُ ومع ذلك فال يزال يف املسلمني اليوم بعـض  »ل لهُ

 فاعلـه، وكـذلك ممـا فـشا يف خُاملتفقهة جييزون نكاح التحليل رغم لعن النبـي 
وكـذلك بيـع العرص احلارض بيع التقسيط بزيادة يف الثمن عىل ثمـن بيـع النقـد

عينة املنترش يف بعض البالد اإلسالمية، وال يتسع املجال اآلن لرشح ذلـك كلـه، ال
                                                       

 ).٢٦٦٩(، ومسلم )٧٣٢٠ و٣٤٥٦(البخاري ) ١(
 ).٢٦٦٩(، ومسلم )٧٣٢٠ و٣٤٥٦(البخاري ) ٢(

: َّتوسع اإلمام رمحه اهللا تعاىل وأفاض يف بيان حرمة بيع التقسيط ببحث فريد أودعـه يف كتابـه املـستطاب) ٣(
 ).٢٣٢٦ (»سلسلة األحاديث الصحيحة«
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وإنام أردت أن أذكر اإلخوان بحديث يناسب املقام أال وهـو قولـه عليـه الـصالة 
إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم اجلهاد «: والسالم

 ففـي » ينزعه عنكم حتى ترجعـوا إىل ديـنكمًيف سبيل اهللا سلط اهللا عليكم ذال ال
ًهذا احلديث بيان واضح جدا لبعض األدواء واألمراض الناجتة من حـب الـدنيا، 

 أال وهو التبـايع بالعينـة فـإن هـذا خمن ذلك الداء األول الذي ذكره الرسول 
 . ال يعلمون-كام قال رب العاملني-ٍالداء مسترش يف بعض البالد وأكثر الناس 

 

إن بيع العينة هو نوع من البيوع أو املعامالت الربوية التي ال جيوز التعامل هبا 
 .ًومع األسف إن بعض الناس يتعاملون هبا عىل أهنا من املعامالت اجلائزة رشعا

ٌوالعينة مشتقة من عني اليشء أي ذاته ونفسه وبيع العينة معروف عند العلـامء 
ً الرجل إىل تارج يبيع سيارات مثال، فيسومه عىل سيارة فيشرتهيا ويتمثل يف أن يأيت

ًمنه مثال بعرشين ألفا  ً ثم يعـود هـذا املـشرتي بائعـا -ًبسعر التقسيط وليس نقدا-ً
هل تشرتي مني هذه السيارة؟ فيعرف التاجر بأن الرجل يريد منـه : فيقول للتاجر

ًنه فلـيكن مـثال بأقـل بـألفني أو َاملال فيتفقان عىل سعر دون السعر الذي اشرتاه م
ًثالثة فهذا الذي اشرتى ثم باع قد سجل عليه العرشون ألفا وإنـام أخـذ أقـل مـن  َ ِّ ُ

 .ذلك بألفني أو أكثر

                                                       
 ).١١ (»األحاديث الصحيحةسلسلة «ّصححه اإلمام رمحه اهللا تعاىل يف ) ١(
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 ألن الـصورة احلقيقيـة خهذه املعاملة هي بيع العينة التي هنى عنهـا النبـي 
ل اتباع مـا اعتـاده عند من يبتعد عن اتباع اهلوى أو عىل األق-املرادة من هذا البيع 

َأن يأخذ بأقل مما سجل عليه:  إنام هي-من بيع العينة ِّ ال فرق بـني هـذه الـصورة . ُ
أعطني ثامنية عرش «: ُالتي سرت الربا فيها بالبيع وبينام لو جاء إىل هذا التاجر وقال له

ًألفا وأعطيك عرشين ألفا كل املسلمني واحلمد هللا إىل اليـوم يعتقـدون جـازمني . »ً
َملاذا؟ ألنه أخذ أقـل ممـا سـجل عليـه ولكـن مـا .  هذه املعاملة الربوية ال جتوزأن ِّ ُ

َالفرق بني هذه الصورة وبني بيع العينة؟ بيع العينة اختذ وسيلة الستحالل الربا ِ ُّ. 
 يف بعـض األحاديـث التـي سـبق ذكرهـا خهذا هو الذي حذرنا منه النبي 

، وذكرنا لنـا اليهـود بخاصـة حيـنام  عن اتباع سنن الذين من قبلناخهنيه : وهو
:  عليهم الشحوم، كام قـال رب العـاملني يف القـرآن الكـريم-عز وجل-حرم اهللا 

 .]١٦٠:النساء[¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©
 

لعـن اهللا «: فالشحوم من الطيبات املحرمة عليهم وقد جاء يف احلديث السابق
اعوهـا وأكلـوا أثامهنـا وإن اهللا عـز اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثـم ب

ففي هذا احلـديث نجـد أن اليهـود تالعبـوا . »وجل إذا حرم أكل يشء حرم ثمنه
باحلكم الرشعي أال وهو حتريم الشحوم فكان اليهودي إذا ذبح الـشاة أو الكـبش 

-ًالسمني أكل اللحم األمحر فقط ورمى الشحم عىل األرض ائتامرا منـه بـأمر اهللا 
 مل يصرب اليهود عىل هذا احلكم الرشعي فاحتـالوا عـىل اسـتحالله ، ثم-عز وجل
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ألقـوا َّذوبوهـا، :  أي»فجملوهـا«: خَّفذوبوا هـذا الـشحم، ذلـك معنـى قولـه 
ًالشحوم يف القدور وأوقدوا النار من حتتها فاخـذت الـشحوم شـكال آخـر وهـو 

ّوزيـن هلـم ّاستواء الشحم عىل السطح كاستواء املاء، أومههم الشيطان وسول هلم 
ًأن الشحم اآلن خرج عن كونه شحام وهم يعلمون أنه ال يـزال يف طبيعـة تركيبـه 

كـام يقـال يف بعـض -ًوطعمه ولذته شحام إذ هم غريوا الشكل من أجـل األكـل 
 . فهم هبذا التغيري استحلوا ما حرم اهللا-البالد

 

ل اليهود هلذه الشحوم هبذه احليلـة  قصة استحالخمل يقص علينا رسول اهللا 
 قصة اليهود يف احتياهلم الـصيد للـسمك يـوم الـسبت -عز وجل-وما قص ربنا 

بحرصها يف اخللجان  كام هو مذكور يف التفاسري من أجل التأريخ فقـط وإنـام كـام 
 .]١١١:يوسف[½ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À: -عز وجل-قال 

أال : -سمك وقصتهم مع الـشحمقصة اليهود مع ال-فالعربة هنا يف القصتني 
 .نقع فيام وقعوا فيه من االحتيال عىل ما حرم اهللا

 لكي ال يقع املسلمون يف االحتيال عىل الربا الذي خفبيع العينة حرمها النبي 
ًصورته أن يستقرض أقل مما يسجل عليه، وبيع العينة صورته أيضا كـذلك ولكـن 

 .ًوا الشحوم حينام أذابوها شكالمن وراء بيع شكيل صوري، كام أن اليهود غري
وأنا حينام أقول هذا أعلم أن بيع العينة حيرمه كثري من العلامء وكام أن بعضهم 

 يقـول بجـواز -ممن مل يبلغه هذا احلديث أو مل يصح عنده ألنه ليس من ختصصه-
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ًهذا البيع متسكا بلفظ البيع، ولكن أهـل العلـم يعلمـون أن جمـرد لفـظ البيـع يف 
 .ًا ال جيعل تلك املعاملة بيعا إال إذا كان الرشع مل حيرمهامعاملة م

 ذكـر التبـايع بالعينـة أول خوإذا رجعنا إىل هذا احلديث وجـدنا أن النبـي 
مرض من األمراض التي ساقها من بعده أال وهي التكالب عىل الدنيا واالنغامس 

 اليوم ممـا ذكـره يف األخذ بأسباب مجع املال الذي يرتتب منه ما هو واقع املسلمني
ًعليه الصالة والسالم يف هذا احلديث عطفا عىل داء التبايع بالعينة واألخذ بأذناب 

  وتـركتم اجلهـاد يف سـبيل اهللا «: البقر والرىض بالزرع فقال عليه الصالة والـسالم
 .»-عز وجل-

 

ل ًفرتك اجلهاد الذي أصبح عاما اليوم يشمل مـع األسـف الـشديد كـل الـدو
العربية واإلسالمية رغم كوهنا متلك من وسائل اجلهاد والقتال ما المتلكه الشعوب 
املسلمة املتحمسة للدفاع عن بالدها وعن أراضيها بل وعـن أعراضـها ولـذا كـان 

ًأمرا طبيعيا   أن يـسلط اهللا علـيهم -ً ولن جتد لسنة اهللا تبـديال-عز وجل-سنة اهللا -ً
 .-عز وجل-لفات واالستحالل ملا حرم اهللا ًذال لوقوعهم يف مثل هذه املخا

هذا الذل الذي نراه قد ران عىل بالد املسلمني كافة ولو أهنم كانوا يف الظـاهر 
ًأحرارا، ولكنهم مع األسف الـشديد ال يـستطيعون أن يتحركـوا بـام يـأمرهم بـه 

جاهـدوا «:  كمثـل مـا جـاء يف احلـديث الـصحيحخكتاب رهبم وسـنة نبـيهم 
 .»الكم وأنفسكم وألسنتكماملرشكني بأمو

                                                       
 ).٢٥٠٤ (»صحيح أيب داود«صححه اإلمام رمحه اهللا تعاىل يف ) ١(
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نحن اآلن قد ألغينا اجلهاد بالنفس وركنا إىل اجلهـاد بـاألموال لوفرهتـا لـدينا 
وباللسان لسهولة ذلك علينا أما اجلهاد باألنفس فذلك مما أصبح مـع األسـف يف 

 قـد وصـف يف هـذا احلـديث الـصحيح الـداء مـع خخرب كان؛ ولذلك فالنبي 
 األمـراض التـي ستـصيب املـسلمني يف أول هـذا الدواء، حيث ذكـر نـامذج مـن

:  الدواء، فقال-عليه الصالة والسالم- ثم بني يف آخره -حديث العينة-احلديث 
 وهـذا الـدواء هـو العـالج الوحيـد »ال ينزعه عـنكم حتـى ترجعـوا إىل ديـنكم«

للمسلمني إذا أرادوا أن يعود إليهم عزهم وجمدهم وأن يمكن اهللا هلـم يف األرض 
برش هذه األمة بالـسناء «: -عليه الصالة والسالم-كن للذين من قبلهم فقال كام م

والرفعة واملجد والتمكني يف األرض ومن عمل منهم عمل اآلخرة للدنيا فليس له 
 .»يف اآلخرة من نصيب

 
ُ يفـسح يل املجـال »حتـى ترجعـوا إىل ديـنكم«:  يف هذا احلـديثخًإذا قوله 

مـا هـو سـبيل النهـوض هبـذه : ابة عام جاء يف آخر السؤال وهوللدخول يف اإلج
 ُاألمة التي أصاهبا من الذل واهلوان ما مل يصب األمة من قبل هذا الزمان؟

 حينام وصف الدواء يف هذا احلديث بالرجوع إىل الـدين خإن النبي : فنقول
 | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » : إنام انطلق من مثل قوله عز وجـل

                                                       
 ).١٣٣٢ و٢٣ (»صحيح الرتغيب والرتهيب«صححه اإلمام رمحه اهللا تعاىل يف ) ١(
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! " # $ % & ' ) ( * + , - : ، وقولــه تعــاىل]١١:الرعــد[® ¯ ° ±¬ 

 .]٥٣:األنفال[. /
ّفام هو السبب الذي من أجله غري اهللا فينـا نعمـة القـوة والعـزة والتمكـني يف  ّ َّ
ّاألرض والتي كان عليها املسلمون من قبل؟ ذلك ألننا غرينا نعمة اهللا عـز وجـل 

وتركنـا اجلهـاد يف سـبيل اهللا عـز وجـل، وكنتيجـة ّوبدلنا فأخذنا بأسباب الـدنيا 
ّرشعية وكونية أن املسلم إذا مل ينرص اهللا عز وجل مل ينرصه اهللا كام هو رصيح قولـه  ّ

 .]٧:حممد[¨ © ª »: تبارك وتعاىل
 

 العـالج خإذا كان اهللا عز وجل قد جعل عىل لسان نبيـه : هنا البد يل من وقفة
 املرض العضال الذي أصاب املسلمني يف أرضهم اإلسالمية كلهـا مـع األسـف هلذا

الشديد إنام هو الرجوع إىل دينهم، والدين كام تعلمون إنام هو اإلسالم وقد قـال رب 
ــام ــران[? @ L K J I H G F E D C B A: األن ــال ]آل عم ، وق
 .]٣:املائدة[ V U T S R Q P O N M L K: تعاىل

ناسبة هذه اآلية ما ذكره اإلمام الشاطبي رمحه اهللا يف كتابه العظيم ويعجبني بم
من ابتدع يف اإلسـالم بدعـة يراهـا حـسنة «: عن اإلمام مالك أنه قال االعتصام

اقرؤوا قول اهللا تبارك «:  ثم قال-وحاشاه- » خان الرسالةخًفقد زعم أن حممدا 
 .]٣:املائدة[V U T S R Q P O N M L K: وتعاىل

                                                       
 ).١/٦٢ (-نفع اهللا به-فضيلة الشيخ مشهور آل سلامن :  حتقيق»االعتصام«: انظر) ١(
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ًوال يصلح آخر هذه األمة إال بام صلح به أوهلا فام مل يكن يومئذ دينا ال يكـون  ٍ
 .»ًاليوم دينا

 عـىل أنـه ال -إمام دار اهلجرة-كنا نستدل هبذا األثر الثابت عن اإلمام مالك 
جيوز للمسلم أن حيدث يف اإلسالم بدعة مهام كانت يسرية سـواء يف األخـالق أو 

ًقائد اعتامدا عىل هذه اآلية الكريمة التي بني اهللا عـز وجـل ًالعبادات فضال عن الع
فيها أنه أتم النعمة علينا بإمتام ديننا أال وهو اإلسالم، فام بالنا اليوم وقـد أصـبحنا 
بعيدين عن اإلسالم ليس فقط فيام يتعلق بالسنن التـي ختالفهـا البـدع أو يف هـذه 

بل أصبحنا بعيدين عـن  الثانويةاجلزئيات التي يسميها بعضهم بأهنا من األمور 
! ًاإلسالم الذي ارتضاه اهللا لنا دينا حتى يف قضائنا ويف أفكارنـا بـل ويف عقائـدنا؟

ًفإذا كنا جادين خملصني وأردنا فعال أن نتعاطى هذا العالج الذي وصفه ربنـا عـز 
 ّ وهو أن نرجع إىل الدين فبأي مفهوم نفهم هذا الدين؟خوجل عىل لسان نبيه 

 

هناك مفهومان معروفان لدى كثري من العلـامء الـذين يعرفـون اخلـالف بـني 
مـذهب ينتمـي إىل الـسلف ومـذهب : علامء السلف وعلامء اخللف ومها مذهبان

                                                       
: مـا نـصه) ١٧ص (»التـصفية والرتبيـة«تعاىل يف رسالته املفرغة من حمارضة بعنوان قال اإلمام رمحه اهللا ) ١(

ًنحن نعتقد أن كل ما جاء به الرسول عليه الصالة والسالم جيـب أن نتبنـاه دينـا أوال؛ مـع وزنـه بأدلـة « ً
ًالرشيعة؛ إن كان فرضا ففرض؛ وإن كان سنة فسنة، أما أن نسميه أمرا تافهـا أو قـشورا ألنـه  ً ً ! مـستحبً

ًفهذا ليس من األدب اإلسالمي يف يشء إطالقا؛ ال سيام وأن اللب ال يمكن أن نحافظ عليه إال باملحافظة 
 .»عىل القرش، أقول هذا لو أردت أن أجادهلم باللفظ



 

ينتمي إىل اخللف، فأولئك الذين ينتمون إىل مذهب اخللف يقولـون عـن مـذهب 
لم وأحكم، فيا ترى هل نعود يف عقائدنا السلف بأنه أسلم لكن مذهب اخللف أع

ًأوال إىل ما كان عليه سلفنا الـصالح، أم نعـود إىل مـذهب هـؤالء اخللـف الـذين 
 .يرصحون بأن مذهب السلف أسلم ولكن مذهب اخللف أحكم وأعلم؟

                                                       
 »خمتـرص العلـو للعـيل العظـيم« يف -ّبكالم علمـي نفـيس-وقد نقض اإلمام رمحه اهللا تعاىل هذه املقولة ) ١(

والـشاب «: ضمن كالم طويل أنقل منه ألمهيتـه مـا نـصه) ٣٦-٣٤ص(رمحه اهللا تعاىل -ذهبي لإلمام ال
ًاملثقف اليوم الذي مل تتلوث ثقافته الرشعية بيشء من علم الكالم، ربام ال يـصدق أن أحـدا مـن اخللـف 

ى  هو الواقع املعـروف لـد-مع األسف-وحق له ذلك خلطورته وفظاعته، ولكنه ! يقول مثل هذا القول
ًطلبة الرشيعة، وإليك مثاال واحدا عىل ذلـك ممـا يقرؤونـه عـىل مـشاخيهم قـال البـاجوري يف حاشـيته : ً

 :»اجلوهرة«حتت قول صاحب ) ٥٥ص(
ــــــشبيها ــــــم الت ــــــص أوه ــــــل ن ٍّوك ُّ  

 

ْأولــــــــه أو فــــــــوض ورم تنزهيــــــــا ُ ْ ِّ ِّْ  

 

رجـح؛ ولـذلك وطريقة اخللف أعلم وأحكم؛ ملا فيه من مزيد اإليضاح، والرد عىل اخلصوم، وهـي األ«
 !»قدمها املصنف، وطريقة السلف أسلم؛ ملا فيها من السالمة من تعيني معنى قد يكون غري مراد له تعاىل

وكالم الكوثري املشهور بعدائه الشديد ألهل السنة واحلديث يف تعليقاته كلها يدور عىل هذا املعنـى مـن 
 ).١٣٢ص( بذلك  الترصيح»السيف الصقيل«التفصيل املزعوم، ويف تعليقه عىل 

العقيـدة «قـال ابـن تيميـة يف ! وهذا القول إذا تدبره اإلنسان وجده يف غاية اجلهالة بل يف غايـة الـضاللة
 الـذين -ال سيام واإلشارة بـاخللف إىل رضب مـن املتكلمـني-كيف يكون هؤالء املتأخرون «: »احلموية

رب الواقف عىل هناية إقدامهم بام انتهـى كثر يف باب الدين اضطراهبم، وغلظ عن معرفة اهللا حجاهبم، وأخ
 :إليه من مرامهم حيث يقول

ــــا ــــد طفــــت املعاهــــد كله   لعمــــري ق
ـــــائر ـــــف ح ـــــعا ك ـــــم أر إال واض ٍفل َّ ً َ  

 

ــــامل ــــك املع ــــني تل ــــريف ب ِوســــريت ط ُ َّ  
ِعــــىل ذقــــن أو قارعــــا ســــن نــــادم ّ ً ٍ

  

 :ل قول بعض رؤوسائهموأقروا عىل أنفسهم بام قالوا متمثلني به أو منشئني له فيام صنفوه من كتبهم مث 
ــــــال ــــــول عق ــــــدام العق ــــــة إق   ُهناي
ــــسومنا ــــن ج ــــشة م ــــا يف وح   وأرواحن
  ْومل نـــستفد مـــن بحثنـــا طـــول عمرنـــا

 

  ُوأكثـــــر ســـــعي العـــــاملني ضـــــالل
ـــــــال ـــــــا أذى ووب   ُوحاصـــــــل دنيان
ــــالوا ــــل وق ــــه قي ــــا في   ســــوى أن مجعن

 :ويقول اآلخر منهم 
= 
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ال شك أنه يتبني من النصوص التي ذكرناها أن واجبنا نحـن يف هـذا الـزمن، 
نب أن نعود إىل ما كان عليه سلفنا الـصالح سـواء يف مـا ُوقد أحيط بنا من كل جا

فـال بـد يف . يتعلق بالعقائد أو يف ما دون ذلك من األحكام واألخالق والـسلوك
                                                       

  .»ًأكثر الناس شكا عند املوت أصحاب الكالم«=
يهم األمر مل يوجد عندهم من حقيقة العلم باهللا وخالص املعرفة به خـرب، وال وقعـوا مـن ثم إذا حقق عل

 .ذلك عىل عني وعىل أثر
كيف يكون هؤالء املنقوصون املحجوبون احليارى املتهوكون أعلم باهللا وآياته من السابقني األولـني مـن 

لفاء الرسل وأعالم اهلدى ومـصابيح املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة األنبياء وخ
الدجى الذي هبم قام الكتاب وبه قاموا، الذين وهبهم اهللا من العلم واحلكمة ما برزوا به عىل سائر أتبـاع 
األنبياء، وأحاطوا من حقائق املعارف وبواطن احلقائق بام لو مجعت حكمـة غـريهم إليهـا السـتحيا مـن 

 .يطلب املقابلة
 مـن -ال سيام العلم باهللا وأحكام أسامئه وآياته-األمة أنقص يف العلم واحلكمة ثم كيف يكون خري قرون 

هؤالء األصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ املتفلسفة وأتباع اهلند واليونان أعلم باهللا مـن ورثـة 
 .»!األنبياء وأهل القرآن واإليامن؟

َّوقال العالمة السفاريني يف  فمن املحال أن يكـون اخلـالفون أعلـم «): خمترصه-١/٢١ (»رشح العقيدة«َّّ
من السالفني كام يقوله بعض من ال حتقيق له به ممن ال يقدر قدر السلف، وال عرف اهللا تعاىل وال رسـوله 

وهـؤالء . أعلم وأحكم] وطريقة اخللف[وال املؤمنني به حق املعرفة املأمور هبا، أن طريقة السلف أسلم 
أن طريق السلف هي جمرد اإليامن بألفاظ القـرآن واحلـديث مـن غـري فقـه ذلـك إنام أتوا من حيث ظنوا 

بمنزلة األميني، أو أن طريقة اخللف هـي اسـتخراج معـاين النـصوص املـرصوفة عـن حقائقهـا بـأنواع 
 .املجازات، وغرائب اللغات

ا وأفكـوا عـىل وقـد كـذبو. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك املقالة التي مضموهنا نبذ اإلسالم وراء الظهر
اجلهل بطريقة الـسلف يف الكـذب : طريقة السلف وضلوا يف تصويب طريقة اخللف فجمعوا بني باطلني

 .»عليهم، واجلهل والضالل بتصويب طريقة غريهم
 فلرياجعـه »فضل علم السلف عىل علم اخللف«ثم استشهد عىل ذلك بكالم للحافظ ابن رجب يف كتابه 

 .»من شاء
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ًكل ذلك أن نرجع إىل ما كان عليه سلفنا الصالح الذي كان ال يرىض له بديال عن 
األمة كام قال ربنـا االعتامد عىل الكتاب والسنة حينام يقع تنازع ما بني بعض أفراد 

¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ : عــز وجــل يف القــرآن الكــريم

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹]النساء[. 
اليوم مع األسف الشديد ال نجد هذه اجلامعات وهذه األحـزاب تتفـق معنـا 
عىل تعاطي هذا الدواء الذي ال عالج للمـسلمني يف العـودة إىل عـزهم وجمـدهم 

 .همالغابر إال بالرجوع إىل دين
 نقطـة ال خـالف فيهـا -أن الدواء هو الرجوع إىل دين اإلسالم-هذه النقطة 

بني كل مسلم مهام كان اجتاهه ومهام كان حتزبه وتكتله ولكن اخلالف مع األسـف 
مذهب الـسلف ومـذهب : الشديد هو يف فهم هذا الدين فهناك كام ذكرنا مذهبان

هنم مل خيتلفوا يف أن املرجـع عنـد اخللف، فالسلف ما كانوا خيتلفون يف األصول أل
 فهـم كـانوا يتحـاكمون إىل هـذين خالتنازع إنام هو كتاب اهللا وسنة رسول اهللا 

                                                       
 ٩ص (»ًالتوحيـد أوال يـا دعـاة اإلسـالم«ه اهللا تعاىل يف حمارضته املفرغة يف كتيب بعنوان قال اإلمام رمح) ١(

ّفإننا نعلم اليوم بأن هناك طائفة كبرية جدا يعدون باملاليني من املسلمني، تنرصف األنظار إليهم «): ١٠و ً
فأكثرهم كام قال اهللا عـز مجاعة الدعوة، أو مجاعة التبليغ، ومع ذلك : حني يطلق لفظة الدعاة؛ وأعني هبم

 من طريقة دعوهتم أهنـم قـد أعرضـوا بالكليـة عـن ٌ ومعلوم]األعـراف[ì ë ê é è ç: وجل
ًاالهتامم باألصل األول، أو باألمر األهم من األمور التي ذكرت آنفا، وأعني العقيدة والعبادة والسلوك، 

: ألنبيـاء، وقـد بينـه اهللا تعـاىل بقولـه، بل بدأ بـه كـل اخوأعرضوا عن اإلصالح الذي بدأ به الرسول 
N M L K J I H G F E D]فهــم ال يعنـــون هبــذا األصـــل ]٣٦:النحــل ،

 .»ًاألصيل، والركن األول من أركان اإلسالم، كام هو معلوم لدى املسلمني مجيعا



 

 ولكــن -كــام ذكرنــا ذلــك يف اآليــة الــسابقة-ًاملــصدرين ويــسلمون هلــام تــسليام 
االختالف قد كان بينهم للسبب األول الذي سبقت اإلشارة إليه وهو أن بعضهم 

 فيجتهد فيقع يف خطأ غري قاصد إليه ولـذلك خديث عن النبي كان ال يصله احل
إذا حكـم احلـاكم فاجتهـد «: قال عليـه الـصالة والـسالم يف احلـديث الـصحيح

 .»فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد
                                                       

 ).١٧١٦(، ومسلم )٧٣٥٢(البخاري ) ١(
صـفة صـالة النبـي « السلف واخللف ما ذكره يف ومن بديع كالم اإلمام رمحه اهللا يف التفريق بني اختالف

 :هناك فرق كبري بني االختالفني ويظهر ذلك يف شيئني«):  باختصار٦٦-٦٠ص (»خ
 . سببه:األول
 . أثره:واآلخر

ًفأما اختالف الـصحابة، فـإنام كـان عـن رضورة واخـتالف طبيعـي مـنهم يف الفهـم، ال اختيـارا مـنهم  َّ
ى كانت يف زمنهم استلزمت اختالفهم ثم زالت من بعدهم، ومثـل للخالف، يضاف إىل ذلك أمور أخر

ًهذا االختالف ال يمكن اخلالص منه كليا، وال يلحق أهله الذم الوارد يف اآليات السابقة وما يف معناها؛ 
 .لعدم حتقق رشط املؤاخذة وهو القصد أو اإلرصار عليه

ًبا، فإن بعضهم قد تتبني له احلجة مـن الكتـاب والـسنة، وأما االختالف القائم بني املقلدة فال عذر هلم فيه غال
وأهنا تؤيد املذهب اآلخر الذي ال يتمذهب به عادة، فيدعها ال ليشء إال ألهنا خالف مذهبـه، فكـأن املـذهب 

 !، واملذهب اآلخر هو دين آخر منسوخخعنده هو األصل، أو هو الدين الذي جاء به حممد 
 -عـىل مـا بينهـا مـن اخـتالف واسـع- فإهنم يرون هذه املـذاهب وآخرون منهم عىل النقيض من ذلك

ال حرج عىل املسلم أن يأخذ من أهيا ما شاء، ويدع ما : كرشائع متعددة، كام رصح بذلك بعض متأخرهيم
اخـتالف «: وقد حيتج هؤالء وهؤالء عىل بقائهم يف االختالف بذلك احلديث الباطل! شاء إذ الكل رشع

 .»»أمتي رمحة
سلـسلة األحاديـث الـضعيفة «قد بني اإلمام بطالنه وذكر بعض التنبيهـات املنهجيـة حولـه يف و: قلت[

 !ً، وكثريا ما سمعناهم يستدلون به عىل ذلك)]٥٧ (»واملوضوعة
! إن االختالف إنام كان رمحة؛ ألن فيه توسعة عـىل األمـة: ويعلل بعضهم هذا احلديث ويوجهونه بقوهلم

رصيح اآليات املتقدمة، وفحوى كلامت األئمة السابقة فقد جاء الـنص عـن ومع أن هذا التعليل خمالف ل
 .بعضهم برده

= 
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لـيس كـام قـال : خًسمعت مالكا والليث يقوالن يف اختالف أصحاب رسـول اهللا «: قال ابن القاسم=

 .»، ليس كذلك، إنام هو خطأ وصواب)فيه توسعة: (ناس
 أتراه مـن ذلـك يف خن أصحاب رسول اهللا ُسئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة ع«: وقال أشهب
ًال واهللا حتى يصيب احلق، ما احلق إال واحد، قوالن خمتلفان يكونان صوابا مجيعا؟: سعة؟ فقال ما احلق ! ً

 .»والصواب إال واحد
ً، فخطأ بعضهم بعضا، ونظر خوقد اختلف أصحاب رسول اهللا «: وقال املزين صاحب اإلمام الشافعي ّ

ًبعض وتعقبها، ولو كان قوهلم كله صوابا عندهم ملا فعلوا ذلكبعضهم يف أقاويل  ّ...«. 
َيقال ملن جوز االخـتالف وزعـم أن العالــمني إذا اجتهـدا يف احلادثـة، فقـال «: ًوقال اإلمام املزين أيضا ِ ُ

أبأصـل قلـت هـذا أم : حرام، أن كل واحـد مـنهام يف اجتهـاده مـصيب احلـق: حالل، واآلخر: أحدمها
: بقياس، قيل: َوإن قلت! ًكيف يكون أصال والكتاب ينفي االختالف؟: بأصل قيل له:  قالبقياس؟ فإن

ّكيف تكون األصول تنفي اخلالف، وجيوز لك أن تقيس عليها جواز اخلالف؟ هذا مـا ال جيـوزه عاقـل، 
 .»ًفضال عن عامل

ًف بعـضهم بعـضا يف ّولو كان الصواب يف وجهني متدافعني، ما خطأ الـسل«): ٢/٨٨(قال ابن عبد الرب 
 : ًاجتهادهم وقضائهم وفتواهم، والنظر يأبى أن يكون اليشء وضده صوابا كله، ولقد أحسن من قال

  ًإثبــــــات ضــــــدين معــــــا يف حــــــال

 

ـــــن املحـــــال ـــــأيت م ـــــا ي ـــــبح م   .»أق
 

 .ذلك هو الفرق من جهة السبب
كـانوا - الفروع  مع اختالفهم املعروف يفيوأما الفرق من جهة األثر فهو أوضح، وذلك أن الصحابة 

حمافظني أشد املحافظة عىل مظهر الوحدة، بعيدين كل البعد عام يفرق الكلمة، ويصدع الصفوف، فقد كـان 
ًفيهم مثال من يرى مرشوعية اجلهر بالبسملة، ومن يرى عدم مرشوعيته، وكان فـيهم مـن يـرى اسـتحباب 

ة، ومن ال يـراه، ومـع ذلـك فقـد كـانوا رفع اليدين، ومن ال يراه، وفيهم من يرى نقض الوضوء بمس املرأ
ٍيصلون مجيعا وراء إمام واحد، وال يستنكف أحد منهم عن الصالة وراء اإلمام خلالف مذهبي ً. 

ًوأما املقلدون فاختالفهم عىل النقيض من ذلك متاما فقد كان من آثاره أن تفرق املسلمون يف أعظم ركـن 
ً يصلوا مجيعا وراء إمـام واحـد؛ بحجـة أن صـالة اإلمـام بعد الشهادتني أال وهو الصالة، فهم يأبون أن

باطلة أو مكروهة عىل األقل بالنسبة إىل املخالف له يف مذهبه، وقد سمعنا ذلـك ورأينـاه كـام رآه غرينـا، 
وكان من نتيجة ذلـك ! كيف ال وقد نصت كتب بعض املذاهب املشهورة اليوم عىل الكراهة أو البطالن؟

ً املسجد اجلامع، يصيل فيها أئمة أربعة متعاقبني، وجتد أناسا ينتظرون إمامهم بينام أن جتد أربعة حماريب يف
 !اإلمام االخر قائم يصيل

= 
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فلذلك ينبغي عىل هؤالء املسلمني الرجوع إىل هذه القاعدة التـي ال جيـوز أن 
 فهم الكتاب والسنة عىل ما كان عليه السلف الصالح، يقع فيها اختالف أال وهي

ًفإذا اتفقنا عىل هذه القاعدة، وجعلناها لنا منهجا وسبيال نتعاون عىل فهمهـا أوال  ً ً
ًوعىل تطبيقها ثانيا فهنا يأيت األمر اهلام واهلام جدا وهو خالصة اجلواب عـن هـذا  ً

 .سبيل النهوض: السؤال أال وهو
 

ٌّال بد للمسلمني اليوم أن يفهموا دينهم فهام صحيحا ثم يطبقـوه كـل بحـسبه  ً ً
ًتطبيقا صحيحا ًحكاما وحمكومني فاملحكوم غري احلاكم، احلاكم لـه سـلطة عليـا : ً

ًواملحكوم سلطته حمدودة فإذا قام كل من احلاكم واملحكـوم بفهـم اإلسـالم فهـام 
ٌّذا اإلسالم تطبيقا كامال كل بحسب ما يستطيعه كـام أرشت ًصحيحا ثم بتطبيق ه ً ً

ً يفرح املؤمنون بنرص اهللا، ولكنني أرى أن كثريا مـن -يف اعتقادي-ًإليه آنفا يومئذ 
ًالدعاة اإلسالميني الذين يلهجون دائام وأبدا بدعوة احلكام إىل احلكم بام أنـزل اهللا  ً

v u t : لقول اهللا عز وجلعز وجل وهذه دعوة حق ال شك وال ريب فيها 

                                                       
منع التزاوج بني احلنفي والشافعية، : بل لقد وصل اخلالف إىل ما هو أشد من ذلك عند بعض املقلدين، مثاله=

 فأجـاز تـزوج احلنفـي -)مفتـي الثقلـني(ب بـوهو امللق-ثم صدرت فتوى من بعض املشهورين عند احلنفية 
 - ومفاهيم الكتب معتربة عنـدهم- ومفهوم ذلك»ًتنزيال هلا منزلة أهل الكتاب«: بالشافعية، وعلل ذلك بقوله

 !أنه ال جيوز العكس وهو تزوج الشافعي باحلنفية، كام ال جيوز تزوج الكتايب باملسلمة؟
 بيـنهم ومل يتعـده إىل غـريهم مـن أمـة الـدعوة، إذن هلـان وليت أن اختالفهم املذكور انحرص رضره فيام

 جتاوزهم إىل غريهم من الكفار يف كثري من الـبالد واألقطـار -!ويالألسف-اخلطب بعض اليشء ولكنه 
 .»!ًفصدوهم بسبب اختالفهم عن الدخول يف دين اهللا أفواجا
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} | { z y x w]ويف اآلية األخرى]املائـدة ، :Â Á À ¿

 .]املائدة[N M L K: ، ويف الثالثة]املائدة[
فتطبيق احلكام اإلسالم يف دساتريهم ويف قوانينهم وعـىل شـعوهبم كـل هـذا 

حلـق حق واجب ولكن نحن نذكر أفراد الشعوب املسلمة الذين ينـادون بكلمـة ا
 أن عليهم أن ال ينـسوا أنفـسهم كـام قـال اهللا عـز -وهي احلكم بام أنزل اهللا-هذه 

 فلــذلك عــىل ]١٠٥:املائــدة[; > = < ? @ G F E D C B A: وجــل
ًأفراد املسلمني أن يفهموا اإلسالم فهام صحيحا، ثم يطبقوه تطبيقا كامال يف حدود  ً ًُ ً

عليهم من رعايـاهم كـام قـال عليـه استطاعتهم عىل أنفسهم، وعىل من هلم والية 
كلكـم راع وكلكـم مـسؤول عـن رعيتـه فالرجـل راع وهـو «: الصالة والـسالم

 .»مسؤول عن رعيته واملرأة راعية وهي مسؤولة عن رعيتها
                                                       

هي يف الكفار «): ٢٧٠٤ (» الصحيحةسلسة األحاديث«ّ قد فرس هذه اآليات بقوله يف خثبت أن النبي ) ١(
 .»كلها

ًقال اإلمام رمحه اهللا تعاىل معلقا عىل هذا احلديث ِّ واحلديث دليل رصيـح يف أن املقـصود هبـذه اآليـات «: ُ
الثالث الكفار من اليهود والنصارى وأمثاهلم الذين ينكرون الرشيعة اإلسالمية وأحكامها، ويلحق هبـم 

ًن يتظاهر باإلسالم، حتى ولو أنكر حكام واحدا منهاكل من شاركهم يف ذلك ولو كا ولكـن ممـا ينبغـي . ً
التنبه له، أنه ليس كذلك من ال حيكم بيشء منها مع عدم إنكاره ذلك، فال جيوز احلكم عىل مثلـه بـالكفر 

ًوخروجه عن امللة ألنه مؤمن، غاية ما يف األمر أن يكون كفره كفرا عمليا ً. 
سألة يغفل عنها كثري من الشباب املتحمس لتحكـيم اإلسـالم؛ ولـذلك فهـم يف وهذه نقطة هامة يف هذه امل

كثري من األحيان يقومون باخلروج عىل احلكام الذين ال حيكمون باإلسالم، فتقع فتن كثرية، وسـفك دمـاء 
ة، بريئة ملجرد احلامس الذي مل تعد له عدته، والواجب عندي تصفية اإلسالم مما ليس منـه كالعقائـد الباطلـ
 .واألحكام العاطلة، واآلراء الكاسدة املخالفة للسنة، وتربية اجليل عىل هذا اإلسالم املصفى، واهللا املستعان

وقد مىض الكالم عىل هذه املسألة اهلامة بيشء من التفصيل املفيد إن شاء اهللا تعاىل حتت احلـديث املتقـدم 
)٢٥٥٢(«. 

 ).١٨٢٩(، ومسلم )٢٤٠٩ و٨٩٣(البخاري ) ٢(



 

 ١١٩٧ السبيل بن االتباع واالبتداع: الباب اخلامس عرش

إن هذا املعنى من الرتبية للنفس يشري إليه بعض الدعاة اإلسـالميني بالكلمـة 
لـة اإلسـالم يف قلـوبكم تقـم لكـم يف أقيمـوا دو(: التي تروى عنه أال وهي قوله

ُ يف هذه الكلمة التي تعجبنا كثريا ولكـن ال يعجبنـي الـذين ينتمـون إىل )أرضكم ً
ًقائلها حيث إهنم ال يعنون هبا وال هيتمون بتطبيقها ألن ذلك يكلفهم أمرا يتطلـب 
ًجهدا جهيدا أال وهو الرجوع إىل فهم اإلسالم عىل الوجه الـصحيح الـذي سـبق  ً

ً آنفا اعتامدا عىل كتاب اهللا وعىل حديث رسول اهللا بيانه  وعـىل مـا كـان عليـه خً
 .سلفنا الصالح

 

 -الذي هو الدواء ملا أصـاب املـسلمني اليـوم-العودة إىل هذا الدين : فأقول
أن يقـوم : التصفيةيتطلب أمرين اثنني طاملا أكني عنهام بالتصفية والرتبية، وأعني ب

علامء املسلمني الذين يتبنون هذا املنهج الصحيح من فهم اإلسـالم عـىل مـا كـان 
عليه سلفنا الصالح بتصفية هذا اإلسالم مما دخل فيه مما هو بريء منه براءة الذئب 

 وأن يدعوا الناس إليـه سـواء مـا -ُ كام يقال يف بعض األمثال-من دم ابن يعقوب
 أو األخـالق أو -ًالتـي اختلـف فيهـا كثـريا-دة أو األحكـام ًكان متعلقـا بالعقيـ

السلوك فال بد من تصفية اإلسالم يف كل ما يتعلق هبذا اإلسالم الذي أمته اهللا عـز 
: خوجل علينا كام سبق بيانه يف اآلية وأؤكد ذلك باحلديث الصحيح وهو قولـه 

                                                       
ُهذا عنوان رسالة لإلمام رمحه اهللا تعاىل فرغت من حمارضة فينصح بالرجوع إليها) ١( ِّ ُ. 
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ُما تركت شيئا يقربكم إىل اهللا« ًرتكم به وما تركت شـيئا  ويبعدكم عن النار إال وأمً
ُيبعدكم عن اهللا ويقربكم إىل النار إال وهنيتكم عنه ُ«. 

َّملن كان يريد أن يتمشى مع هذا املنهج الـصحيح-هنا يرد بيان ال بد يل منه  ُ- 
ًأن كثريا من العلامء قديام وحديثا يعلمون فكرا أن السنة دخل فيها ما مل يكن : وهو ً ًً

ول حيث بدأت بعض الفرق الضالة ترفع أصواهتا وتـدعو منها حتى يف القرن األ
إىل خمالفة الكتاب والسنة باتباعها ألهوائها كام جاء عن أحد اخلوارج هداه اهللا عز 

ًانظروا من أيـن تأخـذون ديـنكم فإنـا كنـا إذا هوينـا أمـرا (: وجل إىل السنة فقال
ًصريناه حديثا ّ(  و التـابعي اجلليـل  وهـ-رمحه اهللا-ولذلك جاء عن ابن سريين

ُالذي كان يكثر من الرواية عن حـافظ الـصحابة للـسنة واحلـديث أال وهـو أبـو 
ًوقـد روي هـذا حـديثا )انظروا من أيـن تأخـذون ديـنكم(:  قالتهريرة  ُ

 ولكن ال يصح رفعه والصحيح أنه مقطوع موقوف عىل ابن خًمرفوعا إىل النبي 
اإلسـناد مـن الـدين لـوال (:  احلـديثولذلك قال بعض أئمـةسريين رمحه اهللا

 .)اإلسناد لقال من شاء ما شاء يف الدين
                                                       

 ).١٨٠٣ (»سلسلة األحاديث الصحيحة«صححه اإلمام رمحه اهللا تعاىل يف ) ١(

:  للحـافظ اخلطيـب البغـدادي رمحـه اهللا تعـاىل، حتقيـق»اجلامع ألخالق الراوي وآداب الـسامع«: انظر) ٢(
عن شيوخ الرافضة التـائبني ) ١٦٢(، وكذا أورد بإسناده برقم )١٦١(عويضة، برقم صالح بن حممد بن 

ًكنا إذا اجتمعنا واستحسنا شيئا جعلناه حديثا«: قوله ًُ َ َ َّ ّ«! 

 ).باب بيان أن اإلسناد من الدين( يف »صحيحه«مسلم يف مقدمة ) ٣(
ًضعفه اإلمام رمحه اهللا تعاىل مرفوعا يف ) ٤( َُ ُ  ).٢٤٨١( برقم » الضعيفة واملوضوعةثسلسلة األحادي«َّ
صـحيح «هو من كالم اإلمام اجلليل عبد اهللا بن املبارك رمحه اهللا تعاىل كام يف املوضع السابق مـن مقدمـة ) ٥(

 .»مسلم
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 -ًوأعني ما أقول حينام أقول نظريا-ًإذا كان األمر كذلك باتفاق العلامء نظريا 
أن هـذا اإلسـناد مل هيـتم بـه مجـاهري : ذلك ألين أريد أن أقول حقيقة مرة أال وهي

 به طائفة من علامء املسلمني وهم أئمة احلديث العلامء االهتامم الواجب وإنام اهتم
كاإلمام أمحد بن حنبل واإلمام حييى بن معني وعيل بن املديني وتالمذهتم كاإلمام 
ًالبخاري ومسلم وغريهم من أئمة احلديث والنقاد الذين تكلموا يف الرواة جرحا 

 التـصفية ًوتعديال هؤالء هم الذين جيب الرجوع إليهم واالعتامد علـيهم إلجـراء
كتـب الـسنة اآلن متـوفرة . يف هذه السنة التي جيب الرجوع إليهـا بعـد تـصفيتها

وذلك من متام عناية اهللا عز وجل هبذه األمة ووفـاء منـه بـاحلكم الـذي ذكـره يف 
 .]ِاحلجر[n m l k j i h g: القرآن الكريم

 

ُ من التذكري بأن هذه اآلية الكريمة حيـنام تـذكر يتـوهم وهبذه املناسبة ال بد يل
 أن احلفـظ -ًممن ال علم عندهم بالسنة أو ال يقيمـون وزنـا للـسنة-بعض الناس 

 :الذي ضمنه اهللا عز وجل يف هذه اآلية إنام هو خاص بالقرآن الكريم فأقول
فه ولكنه نعم ربنا عز وجل ذكر الذكر يف اآلية فهو قد حفظ القرآن الكريم بحرو

 ولذلك فال يمكن حتقيق هذه التصفية للسنة إال من طريق خحفظ معانيه بسنة نبيه 
علامء احلديث وبالتايل ال يمكن فهم القرآن إال بطريق هذه الـسنة املـصفاة وإال وقـع 

                                                       
منزلـة الـسنة يف اإلسـالم «: ُينصح بالرجوع إىل رسالة اإلمام رمحه اهللا تعاىل املفرغة من حمارضة بعنـوان) ١(

 . فإهنا ماتعة نافعة»ُيستغنى عنها بالقرآنوبيان أنه ال 



 

كـام -املسلمون فيام وقعت فيه الفرق اخلارجة عن الفرقة الناجية وذلـك ألن القـرآن 
ٌ محال ذو وجوهتب روي عن عمر بن اخلطا ٍّيتحمل عدة معـان ولـذلك : أي

 .]٤٤:النحل[5 6 7 8 9 : ; >: قال ربنا عز وجل
َوأنزلنا إليك الذكر يا حممد لتبني للناس بـسنتك مـا نـزل إلـيهم مـن القـرآن  ِّ ُ
َّالكريم ففي هذه اآلية ما يشري إىل أن فيها ما هو مبـني ومـا هـو مبـني فـاملبني هـو  ِّ ََّ ُ

ِّ املنزل املكنى عنه بالذكر واملبني هو رسـول اهللا القرآن ُ  املخاطـب هبـذه اآليـة خُّ
 خولذلك فال سبيل إىل فهم القرآن إال بالسنة الصحيحة؛ ولذلك حـذر النبـي 

ًمن أمرين اثنني ليتحقق هذا البيان حتققا صحيحا ً: 
كـام  من أن يقولوا عليه ما مل يقـل حتـى تبقـى الـسنة خ حذر أمته :األمر األول

مـن كـذب «:  أو كام فعلها أو كام أقرها ففي احلديث املتواتر عنهختلفظ هبا 
ًعيل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار َّ« َّمن قال عـيل مـا مل أقـل «: ويف لفظ آخر

 .»فليتبوأ مقعده من النار
                                                       

ّمفتاح اجلنة يف االحتجاج بالسنة«: انظر) ١( مـصطفى عبـد القـادر :  لإلمام السيوطي رمحه اهللا تعاىل، حتقيق»ّ
حيـنام أرسـله ملنـاظرة اخلـوارج،  ي، وفيه أن هذه الكلمة من قول عيل البـن عبـاس )٧٥ص(عطا، 
 .»ّحتاجهم بالقرآن، فإنه ذو وجوه، ولكن خاصمهم بالسنةاذهب إليهم فخاصمهم، وال «: فقال

 .»ولكن القرآن محال وجوه«: ويف رواية أخرى
ٍّكام هو مأثور عن عيل كـذلك-واملأثور عن عمر  سـيأيت نـاس جيـادلونكم بـشبهات القـرآن، «: ب -ٌ

 ).٧٥-٧٤ص( املرجع السابق »فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب اهللا
 ).خباب تغليظ الكذب عىل رسول اهللا  (»صحيحه«، ومسلم يف مقدمة )١٢٩١ و١١٠(خاري الب) ٢(
، ويف البخـاري )١٧٥٣(و) ٣١٠٠( بـرقم »سلسلة األحاديـث الـصحيحة«صححه اإلمام رمحه اهللا يف ) ٣(

 .»...َّمن يقل عيل«: بلفظ) ١٠٩(
= 
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وجوب الرجـوع إىل الـسنة :  أمته عليه هوخَّ الذي نبه رسول اهللا :واألمر اآلخر
ال ألفـني أحـدكم «:  يرجعون إىل القرآن ولذلك قال عليه الصالة والسالمكام

ًهذا كتاب اهللا فام وجدنا فيه حالال حللناه وما وجدنا : ًمتكئا عىل أريكته يقول
ًفيه حراما حرمناه أال إين أوتيت القرآن ومثله معه أال إن مـا حـرم رسـول اهللا 

 .»مثل ما حرم اهللا
                                                       

ًولذلك ال نكاد نسمع وعظا «): ٥٠-١/٤٩ (»سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة«وقال اإلمام يف =
ًلبعض املرشدين، أو حمارضة ألحد األسـاتذة، أو خطبـة مـن خطيـب، إال ونجـد فيهـا شـيئا مـن تلـك 
ًاألحاديث الضعيفة واملوضوعة، وهذا أمر خطري، خيشى عليهم مجيعا أن يدخلوا بسببه حتت وعيد قولـه  ُ

َّمن كذب عيل متعمدا فليتبوأ مقعده من النـا«: خ َ ََ ْ َ ً َّ ، فـإهنم إن مل يتعمـدوا ]حـديث صـحيح متـواتر [»رَ
ًالكذب مبارشة، فقد ارتكبوه تبعا؛ لنقلهم األحاديث التي يقفون عليها مجيعها، وهم يعلمون أن فيها مـا  ُ

ِّكفى باملرء كذبا أن حيـدث «: خًهو ضعيف وما هو مكذوب قطعا، وقد أشار إىل هذا املعنى قول النبي  َ ُ ً ِ َ
 .، وغريه من حديث أيب هريرة)١/٨ (»مقدمة صحيحه«مسلم يف ، رواه »َبكل ما سمع

ًاعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، وال يكون إمامـا أبـدا «: ُثم رويب عن اإلمام مالك أنه قال ً َ ََّ ٌ َُ ْ
 .»ِّوهو حيدث بكل ما سمع
َذكر إجياب دخـول النـار ملـن نـسب: فصل«): ٢٧ص (»صحيحه«وقال اإلمام ابن حبان يف  َ  الـيشء إىل َ

َّمـن قـال عـيل مـا مل أقـل «: ًثم ساق بسنده عن أيب هريرة مرفوعـا. » وهو غري عامل بصحتهخاملصطفى  َ
 .» بنحوه»الصحيحن«وسنده حسن، وأصله يف . »فليتبوأ مقعده من النار

 ).٢٦٦٤ و٢٦٦٣ (»صحيح سنن الرتمذي«صححه اإلمام رمحه اهللا تعاىل يف ) ١(
ُومن املؤسف أنه قد وجد يف بعض املفـرسين، «): ١٣-١٢ص (»لسنة يف اإلسالممنزلة ا«وقال اإلمام يف 

ّوالكتاب املعارصين من ذهب إىل جواز ما ذكر يف املثالني األخريين من إباحة أكل السباع، ولبس الذهب 
ُواحلرير، اعتامدا عىل القرآن فقط، بل وجد يف الوقت احلـارض طائفـة يتـسمون بـ  يفـرسون »القـرآنيني«ـً

لقرآن بأهوائهم وعقوهلم، دون االستعانة عىل ذلك بالسنة الصحيحة بل السنة عندهم تبع ألهوائهم فـام ا
 .»ًوافقهم منها تشبثوا به، وما مل يوافقهم منها نبذوه وراءهم ظهريا
ّوقد ذكر اإلمام شيئا من ترهات هذه الطائفـة الـضالة فقـال يف  إرواء الغليـل يف ختـريج أحاديـث منـار «ً

، وليـسوا مـن القـرآن يف يشء، ويلبـسون »القرآنيني«ُويسمون يف بعض البالد «): ١١-١/١٠ (»لالسبي
ًإن السنة غري حمفوظة، وإن بعضها ينقض بعضا، ويأتون عـىل ذلـك بـبعض األمثلـة : عىل اجلهال بقوهلم

= 
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 عليهام يمكننا أن نفهم الـدين خَّرين اللذين نبه النبي باجلمع بني هذين األم
الذي جعله عليه الصالة والسالم دواءنا من أدوائنا التي حلت بنـا وأحاطـت بنـا 

 .من كل جانب هذا هو األمر األول
الرتبية، فبعد أن يقوم العلامء هبذا الواجـب : واألمر اآلخر الذي أكني عنه هو

ال بد هلم من أن يقرنوا مع هذه :  هبذه الكلمة أقولمن التصفية وقد بينت ما أعني
التصفية تربية ذوهيم ورعيتهم عىل هذا اإلسالم املصفى ذلك لكـي ال نكـون مـن 

q p o n m l k : الذين يقولون ما ال يفعلون وقد قال ربنـا عـز وجـل

s r } | { z y x w v u t]الصف[. 
علمـه كـام قلنـا يف احلـديث ولذلك جاء الوعيد الشديد يف حق من ال يعمل ب

برش هذه األمة بالرفعة والسناء واملجد والتمكـني يف «: ×السابق الذي قال فيه 
فمـن عمـل مـنهم عمـل اآلخـرة للـدنيا «:  ثم قال عليه الصالة والسالم»األرض

 .»فليس له يف اآلخرة من نصيب
                                                       

ساء  يف النـخ ثم يعارضون بـه قولـه »خذوا شطر دينكم عن هذه احلمرياء يعني عائشة«: منها حديث=
انظروا كيف يصف النساء بالنقص يف هذا احلديث ثم يـأمر بأخـذ :  ويقولون»ناقصات عقل ودين«أهنن 

فإذا ما علـم املـسلم املتبـرص يف دينـه أن احلـديث األول ! ّشطر الدين من عائشة، وهي متهمة يف النقص
 ألنه ال يصح ً، واحلديث اآلخر صحيح زال التعارض املزعوم أوالخموضوع مكذوب عىل رسول اهللا 

 معارضـة احلـديث الـصحيح باملوضـوع وانكـشف تلبيـسهم وجهلهـم -غـري جمنـون-يف عقل عاقـل 
ًثم إذا رجع إىل احلديث اآلخر الصحيح ثانيا وأخذه بتاممه من مصدره املوثوق به، يتبني لـه أن . وضالهلم

ًطا منهم للسنة من قلـوهبم النقص املذكور ليس عىل إطالقه كام يتعمد الدجالون أن يومهوا الناس وإسقا
زعموا، وإنام هو أن املرأة ال تصيل وال تصوم وهي حائض، وأن شهادهتا عىل النصف من شهادة الرجل، 

وهـذا هـو الـشأن عـىل الغالـب بـني .  وغـريه»صـحيح البخـاري«كام جاء تفسريه يف احلديث نفـسه يف 
 .»األحاديث الضعيفة والصحيحة

، وقد اعتنى إمامنـا بتحقيـق )١٣٣٢ و٢٣ (»صحيح الرتغيب والرتهيب«اىل يف صححه اإلمام رمحه اهللا تع) ١(
 . لإلمام اخلطيب البغدادي رمحه اهللا تعاىل»اقتضاء العلم العمل«: كتاب مفيد يف هذا املعنى بعنوان



 

 ١٢٠٣ السبيل بن االتباع واالبتداع: الباب اخلامس عرش

ًملنا خالصا فهذا احلديث يوجب علينا أننا إذا عملنا بديننا املصفى أن يكون ع
o n m l k j i h: لوجه اهللا تبارك وتعاىل، كام قـال ربنـا عـز وجـل

 .]٥:ِّالبينة[
هذا ما أردت أن أقوله بمناسبة هـذه األسـئلة الطيبـة التـي وردت مـن هـذه 

 .-مجعية القرآن والسنة-اجلمعية املباركة إن شاء اهللا 
ًهـام صـحيحا عـىل ضـوء نسأل اهللا عز وجل أن يلهمنا وإياكم فهم اإلسالم ف ً

ًالكتاب والـسنة الـصحيحة وعـىل مـنهج الـسلف الـصالح وأن يوفقنـا حكامـا 
 .وحمكومني للعمل هبذا اإلسالم املصفى

                                                       
ّ القيمـة وها هنا كالم نفيس من درر إمامنا رمحه اهللا تعاىل جيدر بنا أن نثبته بتاممه ودونك نصه من رسـالته) ١(

مفتـاح عـودة جمـد «): ٤٢-٤٠ص (»سـؤال وجـواب حـول فقـه الواقـع«: املفرغة من حمارضة بعنوان
تطبيق العلم النافع، والقيام بالعمل الصالح، وهو أمر جليل ال يمكن للمسلمني أن يصلوا إليه : اإلسالم

 :ًل منهام أموراوأردت باألو: إال بإعامل منهج التصفية والرتبية، ومها واجبان مهامن عظيامن
 تصفية العقيدة اإلسالمية مما هو غريب عنهـا، كالـرشك، وجحـد الـصفات اإلهليـة، وتأويلهـا، ورد :األول

 .األحاديث الصحيحة لتعلقها بالعقيدة ونحوها
 تصفية الفقه اإلسالمي من االجتهادات اخلاطئة املخالفة للكتاب والسنة، وحترير العقـول مـن آصـار :الثاين

 .وظلامت التعصبالتقليد، 
 تصفية كتب التفسري، والفقه، والرقائق، وغريها من األحاديث الضعيفة واملوضوعة، واإلرسائيليات :الثالث

 .واملنكرات
 فأريد به تربية اجليل الناشئ عىل هذا اإلسالم املصفى من كل ما ذكرنـا؛ تربيـة إسـالمية :واما الواجب اآلخر

 .ثر بالرتبية الغربية الكافرةصحيحة منذ نعومة أظفاره، دون أي تأ
: ًومما ال ريب فيه؛ أن حتقيق هذين الواجبني يتطلب جهودا جبـارة متعاونـة خملـصة بـني املـسلمني كافـة

ًمجاعات وأفرادا؛ من الذين هيمهم حقا إقامة املجتمع اإلسالمي املنشود، كل يف جماله واختصاصه ً«. 
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  ًأسأل اهللا بأنه اهللا األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفـوا أحـد
حلمـد هللا رب أن يتقبل دعاءنا هذا وأن ينرصنا عـىل أعـدائنا إنـه سـميع جميـب وا

 .العاملني

                                                       
َّأن النبي ) ١( ُ سمع رجال يقولخَّ ً ُ َ ِ ْهم إين أسألك بأنك أنت اهللاُ األحد الصمد الذي مل يلـد ومل يولـد ومل الل: َ ُ ُ ُ َ

ًيكن له كفوا أحد، فقال رسول اهللا  ُلقد سأل اهللا باسمه األعظم، الـذي إذا سـئل بـه أعطـى، وإذا « : خْ
 .»ُدعي به أجاب



 

 ١٢٠٥ السبيل بن االتباع واالبتداع: الباب اخلامس عرش

 
-- 

 
َّلكـل عمـل رشة، «: خقـال رسـول اهللا :  قـالبعن عبد اهللا بن عمرو  ِ ٍ

ٌولكل رشة فرتة، فمن كانت فرتته إ َّ ّىل سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فرتته إىل غـري ِ
 .»ذلك؛ هلك

َّرشة« يف هذا احلديث عن طبيعة املسلم، وأنه يبدأ بــخخيربنا النبي  :  وهـي»ِ
ٍالنشاط واحلامس، فيقبل عىل عبادة اهللا عز وجل، والعمل لإلسالم بنشاط ومحاس  ٍ ُ ُ ُ ُ

ُوحرص، ثم يعقب هذا النشاط واحلامس  ٌتـور وكـسل، فمـن بقـي ف:  وهي»ٌفرتة«ٍ ٌ
َ وهديه؛ فقد رشد واهتدى، ومن سـارت فرتتـه إىل خِبعد فتوره عىل سنة النبي 

ٍبدعة، أو إعراض ومعصية، فقد هلك ٍٍ. 
ِوإن خري ما يعني عىل الثبات يف هذا األمر؛ إحسان البدايات، ففـي احلكمـة ُ َ :

َ، فمن أحسن البدايات سلمت لـه »من صلحت بدايته صلحت هنايته« َ النهايـات، َ

                                                       
 لألخ سـعيد إدريـس »ةة يف منهاج الدعوة السلفيًاألربعون حديثا النبوي«هذا املوضوع مأخوذ من كتاب ) ١(

 .حفظه اهللا بترصف واختصار

، وابـن )٢/٨٩ (»مـشكل اآلثـار«، والطحاوي يف )٣٤٩(، وابن حبان )٦٩٥٨( أخرجه أمحد :صحيح) ٢(
 ).٢٨٥٠ (»الصحيحة«َّ، وهو خمرج يف )٥١ (»السنة«أيب عاصم يف 
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ًوإذا مل تكن البدايات صـحيحة كانـت النهايـات قبيحـة، فـإن للبـدايات أثـرا يف 
ّالنهايات، فاإلخالص والسنة وخصال اخلري تؤدي إىل السالمة يف الطريق وحسن 
ّاخلامتة يف هنايته، أما الرياء، والنفاق، والبدع، ودسائس البـواطن الـسيئة؛ فتـؤدي  ِّ ّ

ّإن الرجل ليعمـل «: سوء اخلامتة يف هنايته، ففي احلديثإىل االنحراف يف الطريق و
ّعمل أهل اجلنة فيام يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهـل  ّ ّ

إنـام «: ، وزاد البخـاري يف روايـة لـه»النار فيام يبدو للناس، وهو مـن أهـل اجلنـة
 .»األعامل باخلواتيم

ّفبإخالص النية، واتباع الـسنة مـن ُ البدايـة يـضبط الفهـم، وجتـىل الـصورة، ّ ُ
فبالتايل سالمة يف الطريق، وفتور إىل الـسنة، وحـسن خامتـة، لـذلك قـال أيـوب 

ّإن من سـعادة احلـدث واألعجمـي أن يـوفقهام اهللا لعـامل مـن أهـل : (السختياين
 .)السنة

مثـل اجللـيس «: خقـال : ًومن املعني عىل الثبات أيضا، الـصحبة الـصاحلة
ّإمـا أن :  واجلليس السوء كحامل املـسك ونـافخ الكـري، فحامـل املـسكالصالح

إمـا أن حيـرق : ًحيذيك وإما أن تبتاع منه، وإما أن جتد منه رحيا طيبة، ونـافخ الكـري
 .»ًثيابك، وإما أن جتد منه رحيا خبيثة

                                                       
 ).١١٢(، ومسلم )٤٢٠٢، ٢٨٩٨( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

 ).٣ (»رشح أصول اعتقاد أهل السنة«لكائي يف  أخرجه الال:حسن) ٢(

 ).٢٦٢٨(، ومسلم )٥٥٣٤( أخرجه البخاري :صحيح) ٣(



 

 ١٢٠٧ السبيل بن االتباع واالبتداع: الباب اخلامس عرش

إن من نعمة اهللا عـىل الـشاب إذا تـاب أن يـؤاخي : (ولذلك قال ابن شوذب
 .)له عليهاصاحب سنة، حيم

من عـاش عـىل يشء (، و)من شب عىل يشء شاب عليه: (وذلك ألنه كام قيل
 ).مات عليه

ًكان أيب قدريا، وأخوايل روافـض، فأنقـذين : (ٍوعن يوسف بن أسباط أنه قال ََ
 .(اهللا بسفيان

توجب العلوم النافعـة؛ واألخـالق الفاضـلة، : صحبة األخيار(وهكذا؛ فإن 
ِحترم من ذلك أمجع: ة، وصحبة األرشارواألعامل الصاحل ْ َ(. 

ِّفمن وفق يف بدايته ونشاطه لعامل سنة، وصاحب صـالح، حيملـه عـىل الـسنة  ُ
 .ُفهذا يرجى أن تكون فرتته إىل السنة واهلدى

أما من كانت بدايته ونشاطه مع مبتدع، وصاحب سـوء حيملـه عـىل البدعـة، 
ُويزينها له، فتكون فرتته  ، وقـد قـال النبـي -ًعياذا باهللا تعـاىل-واهلالك ىل البدعة إِّ

ُإن من أرشاط الساعة أن ي«: خ ُ، قـال ابـن املبـارك »لتمس العلم عند األصاغرّ
 .»أهل البدع: األصاغر«: رمحه اهللا

                                                       
 ).٣١ (»رشح أصول اعتقاد أهل السنة«أخرجه الاللكائي يف : حسن) ١(

 .هو سفيان الثوري إمام أهل السنة) ٢(

 ).٣٢ (»رشح أصول اعتقاد أهل السنة«) ٣(
 ).٢٢٦ص (»هبجة األبرار«) ٤(

 )].٦٩٥ (»الصحيحة«ّوجود إسناده اإلمام األلباين يف [، )٦١ (»الزهد«أخرجه ابن املبارك يف ) ٥(

 ).٦٩٥ (»الصحيحة« :إسناده جيد) ٦(
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إذا رأيت الشاب يف أوله مع أهل البدع : (وقال عمرو بن قيس املالئي الكويف
 .)تهفايأس منه؛ فإن الشاب عىل أول نشأ

 الــذين تربــوا يف بــداياهتم -املحبــني للــدين والعلــم-فكثــري مــن الــشباب 
ومحاستهم عىل أيدي أهل البدع، فام زالوا هبم حتـى دفعـوهم إىل كثـري مـن بـدع 
ًالغلو إفراطا وتفريطا؛ فمنهم من كفر املجتمعات اإلسـالمية، وأصـبح خارجيـا،  َّ ً ً ِّ

 عوام، منكبني عىل الدنيا جاعليهـا أكـرب ِومنهم ما إن جاءهتم فرتهتم إال وهم شبه
ّمههم، ومبلغ علمهم، ال يعرفون من الدين إال مـا أحـدثوه مـن قواعـد أصـولية 

ِّفاسدة، وشبهات مضلة، لريدوا هبا احلق، وينددوا هبا أهله ّ. 
ًألن يصحب ابني فاسقا شاطرا: (لذلك قال سعيد بن جبري ً َ َ  ًسنيا؛ أحب إيل ّ ُ

البدعـة أحـب إىل إبلـيس مـن (؛ وذلـك ألن )ً مبتـدعاًمن أن يـصحب عابـدا
 .)ُاملعصية، فإن املعصية يتاب منها، والبدعة ال يتاب منها

ُإن البدعة ال يتـاب منهـا: (ومعنى قوهلم: (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ّأن ): ّ
ِّاملبتدع الذي يتخذ دينا مل يرشعه اهللا وال رسوله، قد زين له سوء عمله فرآ ُ ِّ ًه حسنا، ً

ّفهو ال يتوب ما دام يراه حسنا؛ ألن أول التوبة ٌالعلم بأن فعله يسء ليتـوب منـه، : ً ّ
                                                       

 ).٤٤ (»اإلبانة«) ١(

 .قاطع الطريق: الشاطر هو) ٢(

 ).١٣٢ص (»اإلبانة الصغرى«ذكره ابن بطة يف ) ٣(

 »رشح أصول اعتقاد أهـل الـسنة واجلامعـة«لاللكائي يف ، وا)١٨٠٩ (»مسنده«أخرجه عيل بن اجلعد يف ) ٤(
 .تعن سفيان الثوري ) ٧/٢٦ (»احللية«، وأبو نعيم يف ١٨٨٥(



 

 ١٢٠٩ السبيل بن االتباع واالبتداع: الباب اخلامس عرش

َأو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إجياب، أو استحباب؛ ليتوب ويفعله، فام دام يرى  ْ َ ً ً
ٌفعله حسنا، وهو يسء يف نفس األمر فإنه ال يتوب ً. 

ّهللا ويرشده، حتى يتبـني لـه احلـق، كـام ّولكن التوبة ممكنة وواقعة، بأن هيديه ا
.. هدى سبحانه وتعاىل الكفار، واملنافقني، وطوائـف مـن أهـل البـدع والـضالل

 .)َّوهكذا، بأن يتبع من احلق ما علمه
َّإن أهـل البـدع رش مـن أهـل املعـايص الـشهوانية: (وقال رمحـه اهللا ّ ّبالـسنة : ٌ

ًما هنوا عنـه مـن رسقـة أو زنـا، أو فعل بعض : ُواإلمجاع، إذ أهل املعايص ذنوهبم ُ
ُرشب مخر، أو أكل مال بالباطل، وأهل البدع ذنوهبم ِ ُترك ما أمروا بـه مـن اتبـاع : ِ ُ

 .)السنة ومجاعة املؤمنني
وقد دحض شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة رمحـه اهللا شـبهة ألهـل البـدع، وهـي 

ّزعمهم بأهنم يتوبون الناس من املعايص، وبني كيف يكـون  َ ِّ ٌّأهـل البـدع رش مـن َُ
وكــان قــد قــال ): (... ١١/٤٧٢ (»جممــوع الفتــاوى«أهــل املعــايص، فقــال يف 

ُممـاذا تتوبـوهنم؟ قـال: فقلـت! ِّنحن نتوب الناس: بعضهم َ ِّ َ مـن قطـع الطريـق، : ُ
حاهلم قبل تتويبكم خري من حـاهلم بعـد تتـويبكم؛ : ُوالرسقة، ونحو ذلك، فقلت
ًفإهنم كانوا فساقا يعتقدون حت ُّ ريم ما هم عليه، ويرجون رمحة اهللا، ويتوبـون إليـه، ّ

ِّضالني مرشكني، خـارجني عـن رشيعـة : فجعلتموهم بتتويبكم! أو ينوون التوبة
                                                       

 ).١٠/٩ (»جمموع الفتاوى«) ١(

 ).٢٠/١٠٣ (»جمموع الفتاوى«) ٢(
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ُوبينت أن هذه البدع التي ... اإلسالم، حيبون ما يبغضه اهللا، ويبغضون ما حيبه اهللا  َّ
 ).ٌّهم عليها، وغريهم عليها، رش من املعايص

 
ِعن أيب عثامن النهدي، قال    فقـال-َّوهـو خيطـب النـاس-كنت عنـد عمـر : َّ

ٍ أخـوف مـا أخـاف عـىل أمتـي كـل منـافق َّإن«: خيف خطبته، فذكر عن النبـي  ُ  
 .»عليم اللسان

ُّخيربنا النبي  ُّا خياف عىل أمته كل منافق أظهر َّ يف هذا احلديث أن أخوف مخُ َّ
ِاإلسالم واخلري، وأبطن الكفـر والزيـغ والـسوء والـرش، يمكـر هبـم، ويغـوهيم،  ُ َُ ْ ُُّ َّ َّ
ِويلفتهم عن دينهم، بام أوتيه من بيان، وجدل بالباطل، فيمـرر علـيهم الـشبهات  ُِّ ُ ِّ ُ َ ُ َ ََ ٍ َ ُ ْ

ُبالقالب الذي يريد، ويلـبس علـيهم ديـنهم، فيقلـبه ُ َ ِّ ُِ ْ َ م عـن احلـق الـذي معهـم، ِ
ُويضلهم عن سواء السبيل، ويفتنهم يف دينهم، فريدهم مـن التوحيـد إىل الـرشك،  ُّ َ َ ُُ َ ََّ ُْ ِ ُّ

َّإن من البيـان «: خومن االتباع إىل االبتداع، واهلدى إىل الضالل، وقد قال النبي 
ٌإن بعض البيان سحر: ، أوًلسحرا َّ«. 

هـذا مـن ): (٢٩٠ص (»فـتح املجيـد«وقال الشيخ عبد الرمحن بن حـسن يف 
التشبيه البليغ، لكون ذلك يعمل عمل السحر، فيجعـل احلـق يف قالـب الباطـل، 

                                                       
السلـسلة «[، )٩٤١، ٩٤٠ رقـم ١/٢٨٦ (»اإلبانـة«، وابـن بطـة يف )٣١٠، ١٤٣( رواه أمحـد :صحيح) ١(

 )].١٠١٣ (»الصحيحة

 ).٥٧٦٧( رواه البخاري :صحيح) ٢(



 

ّوالباطل يف قالب احلق، فيستميل به قلوب اجلهال، حتى يقلبوا الباطـل وينكـروا 
 ).احلق، ونسأل اهللا الثبات واالستقامة عىل اهلدى

ُإن أخوف ما أخاف«: خقوله   .املبالغة يف اخلوف، هذا من باب »َ
 .ّأمة االستجابة:  أي»عىل أمتي«: وقوله
 . املنافق هو من أظهر اإلسالم وأبطن الكفر»كل منافق«: وقوله
ّ هو الـذي يـستطيع أن يمـرر الـشبهات عـىل النـاس، »ِّعليم اللسان«: وقوله ُّ ِّ َ ُ

ُفهؤالء املنافقون ملا فسدت نياهتم ومقاصدهم، وزاغت قلوهبم وامـتألت نفا ًقـا؛ ّ
عدلوا عن احلجج، واألدلة، والرباهني، واآليات املحكامت، إىل زخـرف القـول، 
واتباع املتشاهبات التي تشتبه عـىل بعـض النـاس، فيحملـون اآليـات عـىل مـا ال 
ًحتتمله عند السلف، أو يأخذون األدلة ابتـداء مـستدلني هبـا عـىل اعتقـادات، أو  ّ

ُ، فينزلوهنا عليها، ويلبسون هبا عىل أفعال، أو أقوال، توافق أغراضهم ومقاصدهم
ّأتباعهم والعامة؛ لذلك فإن رضرهم عىل املسلمني كرضر إبلـيس الـرجيم، وهـم 

Ç Æ Å Ä من شياطني اإلنس، وحيسبون أهنم عىل يشء، وليـسوا عـىل يشء 

Í Ì Ë Ê É È]املنافقون[ . 
m l k j i h g : ختال رسول اهللا :  قالتلفعن عائشة 

r q p o nt s     � ~ } | { z y x w v u
                                                       

: يف معنـى املتـشاهبات) ١٢٢ص (»تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنـان«قال السعدي يف تفسريه ) ١(
= 
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¼ » º]ُإذا رأيتم الذين يتبعون «: خقال رسول اهللا : ، قالت]آل عمران ِ َّ

 .»ّما تشابه منه، فأولئك الذين سمى اهللا، فاحذروهم
u : قال تعـاىل(): ١/٤٥٧ (»تفسري القرآن العظيم«قال اإلمام ابن كثري يف 

y x w v ]ِّضالل وخروج عن احلق إىل الباطـل :  أي]٧:آل عمـران ٌ ٌ z

ِّإنام يأخذون منه املتشابه الذي يمكنهم أن حيرفـوه إىل مقاصـدهم :  أي} | {
ّالفاسدة، وينزلوه عليها، الحتامل لفظه ملا يرصفونه، فأما املحكم فال نـصيب هلـم 

ٌفيه؛ ألنه دامغ وحجة عليهم؛ َّ اإلضالل ألتبـاعهم؛ :  أي~ �:  وهلذا قالُ
ّإهياما هلم أهنم حيتجون عىل بدعتهم بالقرآن، وهذا حجة علـيهم ال هلـم، كـام لـو  ُّ ً
ّاحتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى روح اهللا وكلمته ألقاهـا إىل مـريم،  ّ

ُالزخرف[È Ç Æ Å Ä Ã: وتركوا االحتجاج بقوله v : ، وبقولـه]٥٩:ُّ

§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w]وغـــري ]آل عمـــران ،
ٌذلك من اآليات املحكمة املرصحة بأنه خلق من خملوقات اهللا، وعبد، ورسول من  ٌ ِّ

 .رسل اهللا
                                                       

يلتبس معناها عىل كثري من األذهان لكون داللتها جمملة، أو يتبادر إىل بعـض األفهـام غـري املـراد : أي«=
ُات بينة واضحة لكل أحد، وهي األكثر التي يرجع إليها، ومنهـا آيـات تـشكل منها، فاحلاصل أن منها آي

ُعىل بعض الناس، فالواجب يف هذا أن يرد املتشابه إىل املحكم، واخلفي إىل اجليل، فبهذه الطريـق يـصدق  ّ ُ ّ
 .»ًبعضه بعضا، وال حيصل فيه مناقضة وال معارضة

 ).٢٦٦٥(، ومسلم )٤٥٤٧( أخرجه البخاري :صحيح) ١(



 

 ١٢١٣ السبيل بن االتباع واالبتداع: الباب اخلامس عرش

 ).حتريفه عىل ما يريدون:  أي~ �: وقوله
إن مل يكونـوا :  قـالy x w v u: وكان قتادة إذا قـرأ هـذه اآليـة(

 .)هم مجيع املبتدعة: وقيل! ة فال أدري من هم؟احلرورية والسبئي
ِما أعلم أحدا من أهل األهواء إال خياصم باملتشابه: (قال أيوب السختياين ُ ً(. 

 هـو اخلليفـة الراشـد امللهـم، خوالذي سمع هذا احلديث ورواه عن النبي 
ّصاحب البصرية النافذة، والنظرة الثاقبة عمر بن اخلطـاب  َّ قـد  وأرضـاه، فتَّ

ّنال حظا وافرا من علم النبوة، وتفرد باإلهلام من هذه األمـة، عـرف اخلـري فـنامه،  ّ ّ ً ً ّ
ّوعرف الرش فأفناه، وأطفأ نار الفتنة قبل أن تستفحل فتستعيص، وأسـقط جنينهـا 
ّقبل أن يولـد فيـسعى، وقـد عـرف املفـسدين اهلـدامني مـن سـيامهم وبـداياهتم 

ّفحذرهم وحذر منهم، وقد ورد ع َْ َُ ِ ّزلة عـامل، : ثالثة هيدمن الدين: ( قولهتنه َ
 .)ّوجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون

ِ زلة عامل، وقد قيل:فاألول َزلة عامل زلة عامل: (ّ ُ ُّ ٍّ ِ.( 
ّ كاملتفلسفة واملتكلمني الـذين جيـادلون بـشبهات القـرآن مـع أهنـم:والثاين( ِّ  

ً به دفعا للخـصم، ال اهتـداء يف احلقيقة منسلخون من آيات اهللا، وإنام احتجاجهم ً  
                                                       

 ).١/٣٢٣ (»معامل التنزيل«تفسري البغوي ) ١(

 ).٧٨٨ رقم ١/٢٣٣(أخرجه ابن بطة ) ٢(

، ٦٤١ (»رشح أصـول اعتقـاد أهـل الـسنة«، والاللكـائي يف )١٢٢٠/١٥(أخرجه الـدارمي : صحيح) ٣(
 .-حفظه اهللا-بتحقيق شيخنا مشهور حسن ) ٣/١٧٨، ٢/٤٦٤ (»االعتصام«َّ، وهو خمرج يف )٦٤٣



 

  فــإن الــسنة واإلمجــاع ) جــدال منــافق بــالقرآن: (ًبــه واعــتامدا عليــه، وهلــذا قــال
 .)تدفع شبهته
ّ أئمة مضلون؛ ألن هلم سلطة وطاعة عىل الناس، وفتنتهم عامة:والثالث ُ ّّ ّ. 

ً حذرا وشديدا جدا عىل من يسأل ويـتكلم تلذلك كان عمر بن اخلطاب  ً ً ِ
َصـبيغ، : ً باملتشاهبات واملحدثات، فعن سليامن بن يسار أن رجال يقال لـهوجيادل

ّقدم املدينة، فجعل يسأل عـن متـشابه القـرآن، فأرسـل إليـه عمـر وقـد أعـد لـه 
ًأنا عبد اهللا صبيغ، فأخـذ عمـر عرجونـا : من أنت؟ قال: ّالنخل، فقال عراجني

ًجعل له رضبا حتى دمي رأسه أنا عبد اهللا عمر، ف: من تلك العراجني فرضبه وقال
 .)يا أمري املؤمنني، حسبك، قد ذهب الذي كنت أجد يف رأيس: فقال

 مل خيرج للفتنة رأس إال كرسه، ومل يرفع توهكذا كان األمر يف زمن عمر 
ّهلا علم إال مزقه وبدده، وجيـوش املـسلمني يف األرض سـيارة، ال يقـف أمامهـا  ّ ّ

ُجيش إال هزم، وال دولة إال ك ّرست، وال راية إال سـقطت، واسـتمر األمـر عـىل ُ ِ
ِّفلم يعجب هذا احلال أئمة الكفر والنفـاق مـن  تهذه احلال إىل زمن عثامن  ُ

                                                       
 ).٢٨٢-١٠/٢٨١ (»اوى شيخ اإلسالم ابن تيميةجمموع فت«) ١(
 .عروق النخل: مجع عرجون، وهو العود األصفر الذي فيه شامريخ العذق، أي: عراجني) ٢(

 ).١٤٦( أخرجه الدارمي :إسناد صحيح )٣(

ولقد أنكر اإلمام اهلادي أمـري املـؤمنني عـيل بـن أيب طالـب ): (١٢٤-١/١٢٣ (»اإلبانة«ًوقال أيضا يف ) ٤(
ّ، وعاب السائل عنه ووبخههثل هذا، وكر مت سلوين عـام شـئتم؟ : ً يومات قال عيل بن أيب طالب ََ

ّفقال ابن الكوا ّفإن تلك هللا، أال سألت عام ينفعك يف دينـك وآخرتـك؟ : ما السواد الذي يف القمر؟ قال: َ
= 
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µ  º ¹ ¶ ¸: أخربنا عـن قولـه: ذاك حمو الليل، وفيه زيادة من طريق أخرى قال=
ّثكلتك أمك سل تفقها وال تسل تعنتا، سـل عـام يعنيـك، ودع مـا ال يعنيـك: (، قال]الذاريات[« ً ً ّّ( ،

 .وذكر احلديث
ّوهكذا كان العلامء والعقالء، إذا سئلوا عام ال ينفع السائل علمه وال يرضه جهلـه  وربـام كـان اجلـواب -ُ

 .ّ وربام زجروه وعنفوه منعوه اجلواب،-ًأيضا مما ال يضبطه السائل، وال يبلغه فهمه
 .من املسائل مسائل ال جيوز للسائل أن يسأل عنها، وال للمسؤول أن جييب عنها: قال ابن شربمة
 .من أفتى الناس يف كل ما يستفتونه فهو جمنون: قال ابن مسعود

ّإذا أراد اهللا بعبد خريا سدده، وجعل سؤاله عام يعنيه، وعلمه فيام : ًوقال ابن مسعود أيضا ّ ً  .ينفعهٍ
 .إياكم والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق: وقال

 .العلم بالكالم هو اجلهل، واجلهل بالكالم هو العلم: وقال أبو يوسف
ًاطلب ما يعنيك برتك ما ال يعنيك، فإن كان تركك ما ال يعنيك دركا ملا يعنيك، ! يا بني: وقال زيد بن عيل البنه

ًدم عىل ما أخرت، فآثر ما تلقاه غدا عىل ما ال تراه أبداواعلم أنك تقدم عىل ما قدمت، ولست تق ً. 
ًإن ربنا تعاىل أبدى شيئا وأخفى أشياء، وإن املحفوظني بوالية اإليامن حفظوا : وقال حييى بن معاذ الرازي

ّما أبدى وتركوا ما أخفى، وذهب آخرون يطلبون علم ما أخفى فهتكوا فهلكوا، فأداهم الرتك ألمـره إىل 
 .َضالل فكانوا زائغنيحدود ال

 . ه.ا) سؤال العبد عام ال يعنيه خذالن من اهللا عز وجل له: وبلغني عن احلارث املحاسبي أنه كان يقول
وليعلم أن صانع الشبهات وموزعها عىل الناس يف أسواق كاسدة فاسدة، بثمن بخس واستمتاع قليل هو 

قـال رسـول اهللا :  قـالتن أيب هريرة ّأبليس الوسواس اخلناس، الذي يوسوس يف صدور الناس، فع
من خلق ربك؟ فـإذا بلـغ ذلـك : من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول له: يأيت الشيطان أحدكم فيقول«: خ

 ).١٣٤/٢١٢(، ومسلم )٣٢٧٦( أخرجه البخاري »فليستعذ باهللا ولينته
ّفإذا تلقف شياطني اإلنس هذه الشبهات ثوروها وسألوا هبا، فعن أيب هريرة  قـال رسـول اهللا :  قالتّ

ُال يزال الناس يتساءلون حتى يقال«: خ هذا، خلق اهللا اخللق، فمن خلق اهللا؟ فمـن وجـد مـن ذلـك : َ
 ).١٣٤/٢١٢(  أخرجه مسلم»آمنت باهللا: ًشيئا فليقل

هـذا اهللا، فمـن : حتى يقولـوا! ال يزالون يسألونك يا أبا هريرة«: خ قال يل رسول اهللا توعن أيب هريرة 
هذا اهللا، فمن خلق اهللا؟ ! يا أبا هريرة: ٌفبينا أنا يف املسجد إذ جاءين ناس من األعراب، فقالوا:  قال،»خلق اهللا؟

 ).١٣٥(،  أخرجه مسلم خقوموا قوموا، صدق خلييل : فأخذ حىص بكفه فرماهم به، ثم قال: قال
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َّاليهود والنصارى واملرشكني وغريهم، وأدركوا أهنم لن يستطيعوا أن يقفـوا أمـام 
يمكـرون، ّهذا املد اإلسالمي اهلائل الكبري بالقوة، فأخذوا خيططـون ويكيـدون و

 .فأرادوا أن يفسدوا دين اإلسالم من الداخل كام أفسدوا دين النصارى من قبل
ّومن هنا أدخل أهل النفاق يف اإلسالم ما أدخلوه، فإن الذي ابتدع ( ُ  

ًدين الرافضة كان زنديقا هيوديا، أظهر اإلسالم وأبطن الكفر؛ ليحتال يف إفساد  ً
 دين النصارى، سعى يف الفتنة بني  يف إفساد-دين املسلمني كام احتال بولص

: املسلمني حتى قتل عثامن، ويف املؤمنني من يستجيب للمنافقني، كام قال تعاىل
 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª

º ¹]٤٧:التوبة[. 
  ّثم إنه ملا تفرقت األمـة، ابتـدع مـا ادعـاه يف اإلمامـة مـن الـنص والعـصمة، 

ً ذلك قلوبا فيهـا جهـل، وظلـم، وإن مل وأظهر التكلم يف أيب بكر وعمر، وصادف
ّتكن كافرة، فظهرت بدعة التشيع التي هي مفتاح الرشك، ثم ملا متكنت الزنادقـة، 
أمروا ببناء املشاهد، وتعطيل املساجد، حمتجني بأنه ال تصىل اجلمعة واجلامعـة، إال 

 .خلف املعصوم
هلـوى  وهو الصادق املصدوق الذي ال ينطق عـن اخلقد صدق رسول اهللا 

عبد اهللا بـن -يف ختوفه عىل أمته من كل منافق عليم اللسان، فهذا املنافق الزنديق -
ً كان هيوديا يريد الرش للمسلمني، أظهر اإلسالم نفاقا؛ ليفسد دين املسلمني، -سبأ ً

 .ًوقد كان منافقا عليم اللسان
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لـيهم أخذ عبد اهللا بن سبأ يقوم بجوالت خميفة يف بعض بالد اإلسالم، ويلقي ع
ّالشبهات، وقد أظهر النسك، ثم األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وكان يقول ُّ : 

ِّالعجب ممن يزعم أن عيسى يرجع، ويكذب برجوع حممد، وقد قـال اهللا عـز 
ّ، فمحمد أحـق ]٨٥:القـصص[ ! " # $ % & ' ) ( : وجل ٌ

  .بالرجوع من عيسى

ٌّ ويص، وحممد خاتم النبيـني، وعـيل ِّإنه كان ألف نبي، ولكل نبي: ًأيضاوقال 
ِّ، وتعدى عىل ويص خ، فمن أظلم ممن مل جيز وصية رسول اهللا خاتم األوصياء ّ

 !؟خرسول اهللا 
                                                       

 يف تفـسريه ّعن ابـن عبـاس وغـريه عـدة معـان، ذكرهـا ابـن كثـري: & ' ) ( وقد ورد يف معنى ) ١(
أنه سريده إىل مكـة بعـد أن أخـرج منهـا، أو إىل املـوت، أو إىل يـوم : ، ومجع بينها، وهي)٥٣٦-٣/٥٣٥(

ّ يرجع إىل قول من فرس ذلـك بيـوم القيامـة؛ -واهللا أعلم-إىل بيت املقدس، وهذا (القيامة، أو إىل اجلنة، أو 
صواب، ووجه اجلمع بني هـذه األقـوال أن ابـن ّألن بيت املقدس هو أرض املحرش واملنرش، واهللا املوفق لل

-ّعباس فرس ذلك تارة برجوعه إىل مكة، وهو الفتح الذي هو عند ابـن عبـاس أمـارة عـىل اقـرتاب أجلـه 
 F E D C B A: ّ كـام فـرسه ابـن عبـاس بـسورة النـرص-صلوات اهللا وسالمه عليـه
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: ُ نعي إليه، وكان بحرضة عمر بن اخلطاب، ووافقه عمر عىل ذلـك، وقـالخ اهللا ، أنه أجل رسول]النرص[

باملوت، وتارة بيوم  & ' ) (: ال أعلم منها غري الذي تعلم، وهلذا فرس ابن عباس تارة أخرى قوله
:  الثقلنيالقيامة الذي هو بعد املوت، وتارة باجلنة التي هي جزاؤه، ومصريه عىل أداء رسالة اهللا وإبالغها إىل

 ).اجلن واإلنس؛ وألنه أكمل خلق اهللا، وأفصح خلق اهللا، وأرشف خلق اهللا عىل اإلطالق
 يرجـع إىل الـدنيا بعـد موتـه، خ أن النبـي & ' ) (: ومل يرد عن أحد مـن الـسلف يف معنـى

 .، وإنام هي بدعة ابتدعها بن سبأ؛ ليفسد عقيدة املسلمني×كرجوع عيسى 
ذكروا عند عائـشة : ، فعن األسود قالللك، وكذلك الصحابة ومنهم عائشة  ذتوقد أنكر عيل ) ٢(

ً كان وصيا، فقالت ب أن عليا  حجـري، : متى أوىص إليه وقد كنت مـسندته إىل صـدري؟ أو قالـت(ّ
ُفدعا بالطست، فقلد انخنث يف حجري، وما شعرت أنه مـات، فمتـى أوىص إليـه؟ أخرجـه البخـاري ) ِّ

 ).١٦٣٦(، ومسلم )٢٧٤١(
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ّثم أخذ حيرض عىل والة األمور كـذبا وهبتانـا، فـزعم أن عـثامن  ً ً  مجـع تِّ
ّأمواال بغري حق، ووىل أقاربه ٍّ  تًليـا ّ،  وأن عإىل غـري ذلـك مـن األباطيـل.. ً

ّأحق باخلالفة منه، ثم أمر اخلاليا التي شكلها من أوغاد النـاس ممـن سـمعوا لـه،  ُّ
بالتحرك، والنشاط، والطعن عـىل الـوالة بلبـاس األمـر بـاملعروف والنهـي عـن 

ّ، وإىل ما يدعون الناس إليه، وتراسلوا فيام بيـنهم ّاملنكر؛ ليستميلوا الناس إليهم
ُذلك؛ حتى هيؤوا األجواء للخروج عىل أمـري املـؤمنني بالطعن عىل األئمة، وغري  َّ

ً فخرجوا عليه وقتلوه، صابرا، حمتسبا، مظلوما ريض اهللا عنه تعثامن بن عفان  ً ً
: ُوأرضاه، وقد كان عىل اهلدى وكانوا عىل الضالل، فعـن كعـب بـن عجـرة قـال

َّ فتنة فقرهباخذكر رسول اهللا ( َ َفمر رجـل مقنـع ،  رسـول اهللا رأسـه، فقـال
ُ، فوثبت فأخـذت بـضبعي»ٍهذا يومئذ عىل اهلدى«: خ ُ  عـثامن، ثـم اسـتقبلت

  .»هذا«: هذا؟ قال: ُ، فقلتخرسول اهللا 

ّوالدليل عىل أن هؤالء اخلـوارج الثـوار والفـرق الـضالة، منـافقون زائغـون  ُِ َّ ّ َّ
ــق حكــم اهللا يف األرض،  ــدون تطبي ــسون، وإن زعمــوا أهنــم يري ِّمــضلون وملب ّ

                                                       
َوانظر ما أخـذ عـىل ! -كسيد قطب-وقد انطلت بعض هذه األباطيل عىل بعض اإلسالميني املعارصين ) ١( ِ ُ

) ١١٠-٦١ص (»العواصـم مـن القواصـم«ً وهي ثامنية عرش مأخذا، والرد عليها يف كتاب تعثامن 
امن مخـيس للشيخ عـث) ٦٤-٤٦ص (»حقبة من التاريخ«ِّبتحقيق العالمة حمب الدين اخلطيب رمحه اهللا، و

 .حفظه اهللا

 .ّوهذه عادة وسنة اخلوارج يف كل زمان ومكان) ٢(

َّفقرهبا) ٣( َ  .ّإن وقوعها وإتياهنا قريب: قال: أي: َ

ٌمقنع) ٤( ِّ َ  .هو سرت الرأس بالرداء، وإلقاء طرفه عىل الكتف: التقنيع: ُ

َبضبعي) ٥( َ ُالضبع العضد، والعضد هو ما بني املرفق والكتف: ِ ُ َّ. 
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قـال : ، قالـتلّلعدل، واحلرص عىل مصالح األمة الكربى، ما روته عائشة وا
ًإن والك اهللا هذا األمر يوما، فأرادك املنـافقون أن ختلـع ! يا عثامن«: خرسول اهللا  َّ

ُّ، يقول ذلك ثالث مرات، قـال الـنعامن»، فال ختلعهّقميصك الذي قمصك اهللا ٍ :
 .ُأنسيته: لناس هبا؟ قالتُ أن تعلمي ا ما منعك: فقلت لعائشة

َّفأرص هؤالء املبتدعة املنافقون تالميذ عبد اهللا بن سبأ عىل خلعه أو قتله، رغم 
، فوقعـت الفتنـة -قـتلهم اهللا-ّأنه ناظرهم ورد كل شـبهاهتم وكـذباهتم، فقتلـوه 

ٍواالقتتال والتفرق يف األمة بعد أن كانوا عىل قلب رجل واحـد، وهاجـت بدعـة  ِ ّ
ىل والة األمور، وبدعة التكفـري، فخـرج قـوم يقتلـون أهـل اإلسـالم، اخلروج ع

ِويذرون أهل األوثان؛ جراء شبهات منافق عليم اللسان َّ َ. 
ٍّوبعد ذلك، زعم عبد اهللا بن سبأ يف عيل الوصية والعصمة، وزعم أن القـرآن 
ّجزء من تسعة أجزاء وعلمه عند عيل، ثم زعم يف عيل األلوهية، فخرجـت طائفـة 

ٍّمى السبيئة نسبة إليـه، تـدعي يف عـيل تس َّ ٌّ األلوهيـة، فحـرقهم عـيل تً ُ  تَّ
َّ، وظهرت بدعة التشيع، التي أعادت عبادة القبـور، وعطلـت عبـادة اهللا، ّبالنار ُّ َ َّ

َّمن خالل تعطيل املساجد وبناء املشاهد، وظهر الطعن يف أيب بكر، وعمر، وسـائر 
وما زال أهل التـشيع يتبنـون مـا اب والسنة، الصحابة الذين هم شهودنا عىل الكت

                                                       
 .ألبسك اهللا إياه، وهي اخلالفة: أي: صك اهللاّقم) ١(

 .تعند فتنة مقتل عثامن : أي: ما منعك) ٢(

 ].»صحيح ابن ماجه«[، )١١٢( أخرجه ابن ماجه :صحيح) ٣(

 ).٦٩٢٢، ٣٠١٧( أخرجه البخاري :صحيح) ٤(
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 ّادعاه عبد اهللا بن سبأ ويتوسعون فيه إىل يومنا هـذا، فهاتـان الفرقتـان اخلـوارج
والشيعة، أرض الفرق عىل األمة عىل اإلطالق، ما خرجـوا إال مـن وارء تلبيـسات 

 .منافق عليم اللسان
ّولذلك فإن عبد اهللا بن سبأ؛ يكون من أكثر الناس  ًأوزارا وآثاما يوم القيامـة؛ ّ ً

ًألنه سن سننا سي ُ ّة كثرية يف أمة اإلسالم، فهـو أول مـن كـذب عـىل اهللا ورسـوله ئّ ً ً
، وهو الذي أحيا فتنة اخلروج عىل والة أمور املسلمني بعد موهتا، وأيقظهـا خ

َّبعد نومها، وهو أول من ابتدع دين الرافضة وأسس الغلو يف آل البيت، وكان أول 
ًن فرق املسلمني، وجعلهم شيعا وأحزابام ً ًابا عريضة ملن بعده ممـن هـم ، وفتح أبوَّ

 .عىل شاكلته لالختالف يف الدين وتفريق املسلمني
ّمن سن يف اإلسالم سنة حسنة؛ فله أجرها، وأجـر مـن «: خقال رسول اهللا 

عمل هبا بعده، من غري أن ينقص من أجورهم يشء، ومـن سـن يف اإلسـالم سـنة 
ة؛ كان عليه وزرها ووزر من عمـل هبـا مـن بعـده، مـن غـري أن يـنقص مـن ئسي

 .»أوزارهم يشء
                                                       

ني، ُ يـوم حنـخأصل فرقة اخلوارج هو ذو اخلويرصة التميمي عندما اعـرتض عـىل قـسمة رسـول اهللا ) ١(
 .ّوعبد اهللا بن سبأ هو الذي حركها وثورها بعد ذلك

 يقـول لعبـد اهللا تًسـمعت عليـا : ، عـن أيب اجلـالس، قـال)١/٢٣٨ (»مسنده«أخرج أبو يعىل يف ) ٢(
ًواهللا ما أفىض إيل بيشء كتمه أحدا من الناس، ولقد سمعته يقول! ويلك«: السبائي إن بني يدي الساعة «: َّ

ًثالثني كذابا، وإنك : ، بسنده إىل الشعبي قـال)٢٩/٧ (»تاريخ دمشق«وأخرج ابن عساكر يف . » ألحدهمّ
 .»أول من كذب عبد اهللا بن سبأ«

 ).١٠١٧( أخرجه مسلم :صحيح) ٣(
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 وهـو واصـل بـن عطـاء، تثم أزاغ اهللا قلب أحد تالمذة احلسن البـرصي 
واستهواه الشيطان، فخـالف شـيخه احلـسن، وأخـذ باتبـاع املتـشاهبات، واجلـدال 

ُن األتبـاع يلقـي علـيهم ّبالباطل، فخرج بعقائد ومناهج جديدة، وكون جمموعـة مـ
ّشبهاته وأفكاره ويلبس عليهم ديـنهم، واعتزلـوا جملـس احلـسن البـرصي، فـسموا  ُ ِّ
املعتزلة، وكانوا بداية تلك الفرقة التي انتحلـت فلـسفة اليونـان، ومنطـق اإلغريـق، 

 امليلء بالزندقة، والـضالل، فكـانوا »علم الكالم«وعلومهم، فملؤوا الدين بام يسمى 
ًرشا ووب ًاال عىل األمة، ورضرهم عىل اإلسـالم واملـسلمني كبـري كبـري، ومعلـوم يف ّ

التاريخ حيث إهنم يف زمن املأمون واملعتصم والواثق ابتدعوا القـول بخلـق القـرآن، 
َوألزموا الناس به، وفتنوهم، وقتلوا من خـالفهم، فوقـف يف وجـوههم أهـل الـسنة  َ ّ

َّ، فرد بـدعتهم، تامعة أمحد بن حنبل ّواجلامعة، وعىل رأسهم إمام أهل السنة واجل َ َ
ِّفعرضوه للتخويف والسجن والرضب؛ فصرب عىل احلق؛ حتى كان كالصخرة التـي  َّ

ُحتطمت عليها بدعتهم، واسرتاح بر واسرتيح من فاجر ٌّ َ. 
ّوكان واصل بن عطاء أول من تكلم يف االعتزال، فدخل معه يف ذلك عمرو (

ّبن عبيد، فأعجب به، فزوجه أخته ٍزوجتـك برجـل مـا يـصلح إال أن : ، وقال هلاُ ُ ّ
 .يكون خليفة

ُّثم جتاوزوا احلد حتى ردوا القرآن بالتلويح، والترصيح لرأهيم السوء َّ َّ َُّّ(. 
                                                       

 ).٥/١٧٥٦ (»الكامل«أخرجه ابن عدي يف ) ١(

 .-حفظه اهللا-بتحقيق شيخنا مشهور بن حسن ) ٢٨-٢/٢٧ (»االعتصام«) ٢(
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َأن هذه األمة تتبع س:  قد أخربخوملا كان النبي ( َّّ نن مـن قبلهـا حـذو القـذة ّ
ُيكون فيهم من حيـرف وجب أن : بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه

 .»ّالكلم عن مواضعه، فيغري معنى الكتاب والسنة فيام أخرب اهللا به، أو أمر به
! " # $ % & ' : وقال تعاىل عن أهل الكتاب

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) (
َ، فوجب أن يكون يف أمة اإلسالم من يلوون ]آل عمران[: ; > = < ُ َْ ّ

َىل اهللا ورسوله، واألئمة، ويزينونه للناس ويومهوهنم أنه من ألسنتهم بالكذب ع ُ ِّ
 .عند اهللا وأنه مراده، وهم يعلمون أنه كذب

وال ســيام املبتــدع اللــسن الفــصيح اآلخــذ بمجــامع القلــوب، إذا أخــذ يف (
ٌالرتغيب والرتهيب، وأدىل بشبهته التي تداخل القلب بزخرفهـا، كـام كـان معبـد  َ

ىل ما هو عليه من القول بالقـدر، ويلـوي بلـسانه نـسبته إىل اجلهني يدعو الناس إ
 .احلسن البرصي

ٍأن عمرو بن عبيد سئل عن مسألة فأجاب فيها، : (فروي عن سفيان بن عيينة
ّإهنم يروون عن احلـسن خـالف هـذا، : َهو من رأي احلسن، فقال له رجل: وقال
 .)احلسن؛ يريد نفسههذا من رأيي: ّإنام قلت لك: فقال

                                                       
 ).٢٦٦٩(، ومسلم )٣٤٥٦(ري  أخرجه البخا:صحيح) ١(
 ).٢٥/١٣٠ (»جمموع الفتاوى«) ٢(
: بقولـه) ١/٢٨٤ (»االعتـصام« عىل هذه الكلمة يف تعليقه عىل -حفظه اهللا-ّعلق شيخنا مشهور حسن ) ٣(

؛ ألجـل التـدليس واإلهيـام، )ّيل اللـسان بـالكالم(بياءين، الثانية ياء املتكلم، وهذا هو معنى : رأيي هنا«
: خ كتبها بياء واحدة كالتي قبلها؛ ألنه مل يفهم، ومل يعرب الرواية، وألجل هذا مل يكـن يقـولّولكن الناس

من : من رأيي احلسن، و: ًهذا رأي احلسن، وهذا قول احلسن؛ إذ ال حيتمل هذا إال معنى واحدا، فإذا قال
هـذا :  من رأي احلسن، وهذا: ؛ اللتقاء الساكنني، فيكون املسموع)ًلفظا(قويل احلسن، حتذف ياء املتكلم 

  .»من قول احلسن، فيقع اإلهيام املراد
 ).٥/١٧٥٠ (»الكامل«أخرجه ابن عدي يف ) ٤(
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ُكـان عمـرو بـن عبيـد إذا سـئل عـن : (وقال حممد بـن عبـد اهللا األنـصاري ُ  
، ]البـرصي[هذا من قويل احلسن، فيومههم أنه احلسن بـن أيب احلـسن : ٍيشء؛ قال

 .)ّوإنام هو قوله
ِّاخلوارج، والشيعة، والقدريـة، : وقد خرج يف زمن الصحابة والتابعني وأتباعهم

ًصوفية، وكل منهم قـد أصـل دينـا وضـعه مـن عنـد نفـسه ُواملرجئة، واجلهمية، وال َّ ٌّ
ُبالكذب، والتحريف، والتلبيس، ويزينه بعلم اللسان والكالم، وبام تشتهيه األنفس، 
َّوجيادل عليه بالباطل، فتصدى هلم أئمة اإلسالم، وكشفوا باطلهم وكذهبم، وأقـاموا 

َّعليهم احلجة ووضحوا املحجة لكل من يريد احلق  ُ ّ َِّّ  .ِّواتباعهُ
ٌوهـو أصـل مـن -ِّومن سامت أولئكم املنافقني، واملبتدعني عليمـي اللـسان 

: خُّ، أهنـم يـسمون األشـياء بغـري اسـمها، قـال رسـول اهللا -أصوهلم الفاسدة
ُّليرشبن ناس من أمتي اخلمر يسموهنا بغري اسمها« ٌ َّ«. 

أمـا أهـل و): (٩٥ص (»النبـوات«وقال شيخ اإلسالم ابـن تيميـة يف كتـاب 
ُّالبدع؛ فهـم أهـل أهـواء وشـبهات، يتبعـون أهـواءهم فـيام حيبونـه ويبغـضونه،  ٍ َ ِ
ُوحيكمون بالظن والشبه، فهم يتبعون الظن وما هتوى األنفس، ولقد جاءهم مـن  َ ُ َّ َ ُِّّ

 .رهبم اهلدى
                                                       

 ).١٧٥٦-٥/١٧٥٥ (»الكامل«أخرجه ابن عدي يف ) ١(

ّويدخل يف هذا املعنى من يـسمي الفـرق الـضالة ) ٢( ّالفرقـة الناجيـة، - أو أهنـم -أهـل الـسنة واجلامعـة-ُ
ِّ وكذلك من يسمي الربا ،-والطائفة املنصورة ًفنـا -، والتـربج، والتعـري، والـرقص، والغنـاء -فوائد-ُ ّ

 .، وهكذا-وثقافة

 )].٩١، ٩٠، ٨٩ (»الصحيحة«[، )٣٦٨٩، ٣٦٨٨( أخرجه أبو داود :حسن) ٣(



 

بتداع السبيل بن االتباع واال: الباب اخلامس عرش ١٢٢٤ 

ٍفكل فريق منهم قد أصل لنفسه أصل دين وضعه َ َّ إما برأيه وقياسه الذي يسميه : ٍ
َّ، وإما بـام يتأولـه مـن القـرآن، )ذوقيات(ما بذوقه وهواه الذي يسميه ، وإ)عقليات( َّ

َوحيرف فيه الكلم عن مواضعه، ويقول ِ َّإنه إنام يتبع القرآن كاخلوارج، وإما بام يدعيه : َ
ِّمن احلديث والسنة، ويكون كذبا وضعيفا، كام يدعيه الروافض من النص واآليـات،  َّ ًّ ً

ِه برأيه أو ذوقه حيتج من القرآن بام يتأوله عىل غري تأوله، وكثري ممن يكون قد وضع دين ِ ُّ ُ َُّ
 . ه.ا) وجيعل ذلك حجة ال عمدة، وعمدته يف الباطن عىل رأيه

ّال جتد مبتدعا ممـن ينتـسب إىل امللـة إال وهـو يستـشهد عـىل (ولذلك؛ فإنك  ً
 .)!بدعته بدليل رشعي، فينزله عىل ما وافق عقله وشهوته

َّستدالل واجلدال املذموم اهلدام، إنام يكون بعـد الزيـغ والـضالل، َّإن هذا اال
ُما ضل قوم بعد هدى كـانوا عليـه إال أوتـوا «: خوعالمة عليه، قال رسول اهللا  ً ٌ َّ

ُالزخرف[¸ º ¹ « ¼ ½: ّ ثم قرأ»اجلدل ُّ:٥٨[. 
ّفرتاهم جيعلون الدين مطية للوصول إىل أهدافهم اخلاصة، ففي سـبيل ذلـك  ّ

ُكذبون عىل اهللا ورسوله، ويبتدعون يف دين اهللا ما مل ينزل به سلطانا، وحيدثون يف ي ًِ ُ ِّ
ًاإلسالم سبال وأحزابا، خمالفة ملا كان عليه النبـي  ً ً ُ ً وأصـحابه كـذبا وتلبيـسا، خُ ً

َال تقـوم الـساعة حتـى خيـرج «: خقـال رسـول اهللا :  قـالتفعن أيب هريرة 
ًثالثون كذابا دجاال، كلهم ي ّ ً ُكذب عىل اهللا وعىل رسولهّ ِ«. 

                                                       
 ).١/٢٣٢ (»االعتصام«) ١(
 )].١٨٠ (»املشكاة«[، )٣٢٥٣( أخرجه الرتمذي :صحيح) ٢(
 ].»صحيح سنن أيب داود«[، )٤٣٣٤(أخرجه أبو داود : حسن) ٣(



 

 ١٢٢٥ السبيل بن االتباع واالبتداع: الباب اخلامس عرش

ّحتى إن كثريا من هؤالء املنافقني يتجرأون ويتواقحون، ويدعون أهنـم أنبيـاء  ً ّ
ال تقوم الـساعة «: خقال رسول اهللا : ، أنه قالتمن عند اهللا، فعن أيب هريرة 

ُحتى خيرج ثالثون دجالون، كلهم يزعم  .» أنه رسول اهللاَُ
ذهبم، أهنم يأتوننا بـام مل نـسمع بـه عـن سـلفنا ومن أكرب عالمات دجلهم وك

الصالح من الصحابة، والتابعني، وتابعيهم بإحسان، ومن سار عـىل هنجهـم مـن 
ّيكون يف آخر الزمان دجالون، «: خاألئمة والعلامء، ومل يشتهر عنهم لقول النبي 

اهم، ال ّكذابون، يأتونكم من األحاديث بام مل تسمعوا أنتم وال آباؤكم، فإياكم وإيـ
َيضلونكم، وال يفتنونكم ُ«. 

ّ بسوء نيـاهتم، وفـساد تومن هؤالء املنافقني الذين أخربنا معاذ بن جبل 
َّأحواهلم، بعض رؤوس الفرق واألحزاب والبـدع، حيـث إن اهلـدف األول مـن 
ِتأسيسهم هلذه الفرق واألحزاب هو أن يكونوا أئمة متبعني، ورؤساء مطاعني، ال  َ ُ َ َّ

 .َّ احلق والدينأن ينرصوا
ًإن من ورائكم فتنا، يكثر فيهـا املـال، «: ً أنه قال يوماتفعن معاذ بن جبل  ّ

ُويفتح فيها القرآن، حتى يأخذه املـؤمن، واملنـافق، والرجـل، واملـرأة، والـصغري، 
ُما للناس ال يتبعوين وقـد قـرأت : ٌوالكبري، والعبد، واحلر، فيوشك قائل أن يقول ََّ

ّوإيـاكم ومـا ابتـدع؛ فـإن مـا ابتـدع ! َّتبعي حتى أبتدع هلم غريهالقرآن؟ ما هم بم
                                                       

 ].»صحيح سنن أيب داود«[، )٤٣٣٣( أخرجه أبو داود :صحيح) ١(

 ).٧ (»صحيحه« مسلم يف مقدمة :صحيح) ٢(
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َّضاللة، وأحذركم زيغة احلكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضاللة عـىل لـسان  َّ ُ
 .»احلكيم، وقد يقول املنافق كلمة احلق

ّ أن احلكـيم قـد يقـول -يرمحـك اهللا-ُوما يدريني : قلت ملعاذ: قال الراوي
بـىل، اجتنـب مـن كـالم «: قـال! ّأن املنافق قد يقول كلمة احلق؟كلمة الضاللة، و

ُما هذه؟ وال يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع، : احلكيم املشتهرات، التي يقال َّ َّ َ َّ ِ
ًوتلق احلق إذا سمعته، فإن عىل احلق نورا ِّ َّ ََّّ«. 

مـن بىل، مـا تـشابه عليـك : وقال ابن إسحاق عن الزهري قال: قال أبو داود
 .)ما أراد هبذه الكلمة؟: قول احلكيم حتى تقول

ّولشيخ اإلسالم الثاين ابن قيم اجلوزية كالم قيم يف كشف حقيقة حمبي  ِِّ ُِ ٌ ٌ
ِالرياسات ومتبعي الشهوات املتبلبسني بالشبهات، والتحذير من الدنيا والركون  َّ ُ

s r q p o n m l k : إليها، ذكر بعده قوله تعاىل
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 :ًمستنبطا منه عرش فوائد دقيقة نفيسة حيث قال

                                                       
 .هو يزيد بن عمرية كام عند أيب داود) ١(

 ].صحيح اإلسناد موقوف:  وقال»صحيح سنن أيب داود«[، )٤٦١١( أخرجه أبو داود :صحيح) ٢(



 

 ١٢٢٧ السبيل بن االتباع واالبتداع: الباب اخلامس عرش

 
 احلـق غري اهللا عىل يقول أن ّبد فال ؛واستحبها العلم أهل من الدنيا آثر من كل

 عىل تأيت ما ًكثريا -سبحانه- الرب أحكام ألن ؛لزامهإو خربه يف ،وحكمه فتواه يف
 مَّهنإفـ ،الـشهوات يتبعون والذين ،اسةيالر أهل سيام وال ،اسَّالن أغراض خالف

 .ًكثريا ودفعه احلق بمخالفة الإ همُأغراض هلم تتم ال
 اال ذلـك هلـام َّيتم مل ؛للشهوات بعنيَّتُم ،للرئاسة بنيُحم ُواحلاكمُ العامل كان ذاإف
 ُوالـشهوة ُالـشبهة فـقَّفتت ،ٌشـبهة لـه قامت اذا امَّسي وال ،احلق من هُّيضاد ام بدفع
 .احلق وجه وينطمس الصواب فيخفى ،اهلوى ويثور
 يل: وقـال خمالفتـه عـىل أقـدم ؛فيـه َشبهة وال به خفاء ال ًظاهرا ُّاحلق كان نإو
 !!التوبة من خمرج
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Ë]أهنم أخذوا العرض األدنى مع علمهم -سبحانه-، فأخرب ]األعراف ّ
ُسيغفر لنا، وإن عرض هلم عرض آخر أخذو: بتحريمه عليهم، وقالوا ٌُ َ ه؛ فهم ُ

ُمرصون عىل ذلك، وذلك هو احلامل هلم عىل أن يقولوا عليه ما يعلمون بطالنه ُّ ِ ُ. 
                                                       

لإلمام ابن قيم اجلوزيـة، برتتيـب وتعليـق وختـريج ) ٢٤٦-٢٤٣ص (»فوائد الفوائد«كتاب ما حتته من ) ١(
 .شيخنا عيل احللبي حفظه اهللا، وهذا الكالم أنقله لغزارة فوائده
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 حـب حيملهم فال ؛نياُّالد من خري اآلخرة الدار ّأن فيعلمون يتقون الذين اَّوأم
 يتمـسكوا أن ذلـك ُوطريـق ،اآلخـرة عـىل الدنيا يؤثروا أن عىل والشهوة الرئاسة

 وزواهلــا الــدنيا يف ويتفكــروا ،والــصالة الــصربب ويــستعينوا ،والــسنة بالكتــاب
 .ودوامها اقباهلاَو واآلخرة ،تهاّوخس

 هلـم تمـعجفي ،العمـل يف الفجـور مـع الـدين يف يبتـدعوا أن بـد ال وهؤالء
 أو، والبدعـة ّةالـسن بـني يميـز فـال، القلـب عـني ييعم اهلوى باعّات ّنإف ؛األمران
 !ةبدع والسنة، ّةنُس البدعة فريى ؛هُسِّينك

 .والشهوات اساتيالر واتبعوا الدنيا آثروا اذا العلامء ُآفة فهذه
s r q p o n m l k : قوله ىلإ فيهم اآليات وهذه
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 .علمه بخالف يعمل الذي السوء عامل مثل فهذا
 :وجوه من وذلك ،ذمه من اآلية هذه تضمنته ما ّوتأمل
 .جهال ال عمدا االيامن عىل الكفر واختار ،العلم بعد ضل أنه :أحدها
 اآليـات مـن انـسلخ فانـه ،أبـدا اليـه يعود ال من مفارقة االيامن فارق هّأن :وثانيها

 .منها ينسلخ مل ،يشء منها معه بقي ولو ،قرشها من احلية تنسلخ كام ،باجلملة
s : قـال وهلـذا ،وافرتسـه به ظفر بحيث ،وحلقه أدركه الشيطان أن :وثالثها

t، مـن أبلـغ وهـو ،هَوحلقـ أدركـه ):أتبعه( معنى ّنإف ؛تبعه :يقل ومل 
 .ومعنى ًلفظا )ُهَِعبَت(



 

 ١٢٢٩ السبيل بن االتباع واالبتداع: الباب اخلامس عرش

 ُّوهـوأخص ،والقـصد العلـم يف الـضالل: ُّوالغي ،شدُّالر بعد ىغو أنه :ورابعها
 أفرد فاذا. واالعتقاد علمال بفساد أخص الضالل ّأن كام ،والعمل القصد بفساد
 .ذكر ما فالفرق اقرتنا وان ،اآلخر فيه دخل أحدمها
 !به عَرفُي مل ألنه ؛هالكه سبب فكان ،بالعلم يرفعه أن يشأ مل سبحانه هَّأن :وخامسها
 .لعذابه وأخف له خريا لكان عاملا يكن مل فلو ،عليهً وباال فصار
 عـىل األدنـى األسـفل اختـار هنـوأ ،تـهّمه خـسة عن أخرب سبحانه أنه :وسادسها

 .األعىل األرشف
 عـن كـان ولكنـه ،نفـس وحديث خاطر عن يكن مل لألدنى اختياره َّأن :وسابعها

 .هناك ماإىل  ّبكليته وميل ،األرضإىل  خالدإ
 ومـا فيها وما األرض هي الدنيا ألن ،األرضإىل  خالدهإب الدنياإىل  ميله عن ّوعرب

 .تاعوامل الزينة من منها يستخرج
 .ويتبعه به يقتدي ،له اماما هواه فجعل ،هواه واتبع ،هداه عن رغب أنه :وثامنها
 ،ًنفـسا وأسـقطها ،ًمهـة ِاحليوانـات أخـس هـو الذي بالكلب شبهه أنه :وتاسعها

 .ًباْكل سمي وهلذا ،ًباَكل وأشدها وأبخلها
 رصـهوح ،لفقـدها وجزعـه عنهـا صربه وعدم ،الدنيا عىل هلثه شبه هّأن :وعارشها
 ؛هذا وهكذا ،بالطرد عليه واحلمل تركه حالتي يف الكلب بلهث ؛حتصيلها عىل
 يفارقـه ال لهـثَّفال ،كذلك فهو وزجر وعظ وان ،الدنيا عىل هلثان فهو ترك نإ
 .الكلب كلهث حال كل يف



 

 ،الكلـبإال  عطـش أو :عياءإ من يلهث فانام يلهث يشء كل: قتيبة ابن قال
 اهللا فرضبه ،العطش وحال ،ّيِّالر وحال ،الراحة وحال اللالك الُفإنه يلهث يف ح

 نإ كالكلـب ،ٌّضـال فهـو تركته وان ،ٌّضال فهو وعظته نإ: فقال ،الكافر هلذا ًمثال
 .هلث حاله عىل تركته نإو ،هلث طردته

 مـا ُّأخس وذلك ،الالهث بالكلب وقع امّنإو ،ٍكلب ِّبكل يقع مل التمثيل وهذا
 . ه.ا) وأشنعه يكون
 :ُّحب الرئاسة(

ــى قــال    ِّولــذلك يعــرس خــروج حــب الرئاســة مــن القلــب إذا انفــرد، حت
ِّحــب الرئاســة آخــر مــا خيــرج مــن رؤوس الــصديقني: ّالــصوفية ــف إذا ! ُّ   فكي

ٌّ رشعـي -يف ظنه-انضاف إليه اهلوى من أصل، وانضاف إىل هذين األمرين دليل 
نـا ال يمكـن يف العـادة ّفـتمكن اهلـوى مـن القلـب متك! ّعىل صحة ما ذهب إليه؟

َاالنفكاك عنه، وجرى منه جمرى الكلب من صاحبه؛ كام جاء يف حديث الفرق ِ َ َ،  
  

                                                       
 ).٣٦٩ص (»تأويل مشكل القرآن«) ١(

ني أال إن من قبلكم مـن أهـل الكتـاب افرتقـوا عـىل اثنتـ«:  قالخ عن النبي تالذي رواه معاوية ) ٢(
ّوسبعني ملة، وإن هذه األمة ستفرتق عىل ثالث وسبعني، ثنتان وسبعون يف النار، وواحدة يف اجلنة، وهـي  ٍ ّ

ٌوإنه سيخرج من أمتي أقوام جتارى هبـم تلـك األهـواء كـام «: ، زاد ابن حييى وعمرو يف حديثهام»اجلامعة
َيتجارى الكلب لصاحبه ، )عـرق وال مفـصل إال دخلـهالكلب بصاحبه، ال يبقـى منـه : (، وقال عمرو»َ

 )].٢٠٤ (»الصحيحة«[، )٤٥٩٧(أخرجه أبو داود 
َمعرفا الكلب) ٣/٤٥ (»الدين اخلالص«قال صديق حسن خان رمحه اهللا يف  َ ً ِّ داء يعـرض لآلدمـي مـن : (ُ

ًعض الكلب، فيصري جمنونا، ويستويل عليه، ويرسي فيه، وال يستطيع أن ينظر إىل املاء، وإن نظر يـصيح،  ِّ
ِام يموت من العطش، وال يتمكن من رشب املاء وهو شبيه املانيخليا ال يبقى منه عرق وال مفصل إال ورب ِ

= 
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ّفهذا النوع ظاهر أنه آثم يف ابتداعه إثم من سن سنة سي ٌ ٌّ  .)ةئَّ
ّ يف حق مثل أولئك املنـافقني الـدجالني، ×ُوقد روي عن عيسى بن مريم  ِّ

مـن ثامرهـم : (ّني، الوصوليني، وكيفية معـرفتهم قولـهّالكذابني، احلزبيني، املفرق
 ).تعرفوهنم

ّومن أمثلة ما يفعله املنافق املبتـدع العلـيم اللـسان مـن التلبـيس، والتـدليس  َّ ِّ  
ّعىل العوام، وقلب احلقائق إىل أوهـام، وجعـل الـسنة بدعـة، والبدعـة سـنة، مـا  ّ ِ  

، بعد أن )٣٣-٣٠ص (»ننّأصول البدع والس«ُذكره الشيخ حممد أمحد العدوي يف 
ّتكلم عن البدعة اإلضافية أهنا مرشوعة من وجه، وغري مرشوعة من وجـه آخـر،  ّ

: ، وذكر أمثلة كثرية من البدع اإلضافية، قال)ّاألصل سنة والكيفية بدعة: (ّأي أن
ّومن ذلك تعلم أن من ينكر البدع املذكورة؛ إنام ينكرهـا باالعتبـار الثـاين، وهـو (

 .عجهة االبتدا
                                                       

ّتشبيه أهل اهلوى بصاحب هذه العلة؛ الستيالئها عليه، وتولد األعراض : قال بعض أهل العلم. دخله=
 .ّالردية منها، وتعدي رضرها إىل غريه؛ كام تتعدى علة البدعة يف أهل األهواء

ّوكام أن صاحب الكلب يفر من املاء، وال يتمكن من رشبـه، ويمـوت عطـشان، فكـذلك أهـل األهـواء 
ّيفرون من علم الدين الذي هو اتباع الكتـاب والـسنة، وال يتمكنـون مـن االسـتفادة مـنهام، ويموتـون 

 ).حمرومني يف بادية اجلهل، وهاوية البدعة نسأل اهللا العافية
وى والشبهة يف قلبه، وجرى منـه حـب هـذه األمـور كـام يتجـارى الكلـب ّفمن ختمر حب الرئاسة واهل

ًبصاحبه، وكان مؤسسا حلزب ما، أو منظرا جلامعة ما، أو مناظرا عن فرقة ما، فكيف يرجع إىل احلق وهو  ً ِّ ً ِّ
 ).ال يراه، ويرعوي عن الباطل إال أن يشاء اهللا؟

 ).٢٥٣-١/٢٥٢ (»االعتصام«) ١(
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ًفام تسمعه من بعض الناس من أن فالنا ينكر الذكر أو الدعاء، أو الصالة عىل  ّ
ٍهو كالم نشأ عـن جهـل بالـدين، وجهـل بـام يعنيـه : ، أو قراءة القرآنخالنبي  ٍّ ٌ

ٌاملنكر، أو هو كالم يراد منه التشهري بصاحب القول؛ فهـو إمـا جهـل أو جتاهـل،  ٌ ّ ٌّ ُ
 .نعوذ باهللا منهام

ّض أصدقائي أن بعض املشايخ كان إذا أراد التنكيـل بـصاحبه وقد أخربين بع ّ
ّالذي يعلم الناس الدين؛ دعا عوام الناس، وقال هلم ّ ُِّ ِّ َ َماذا تقولون يف الصالة عىل : ُ

ُإن فالنا ينكرها: ِّهي من الدين، فيقول: ؟ فيقولونخالنبي  ُ ً ومـاذا تقولـون يف ! ّ
ٌاالستغفار عبـادة، وكـذا قـراءة القـرآن، ّإن : االستغفار، وقراءة القرآن؟ فيقولون

ُإن فالنا ينكرها، فوقع ذلك من صديقي موقع اإلعجاب، وقـال لـه: ُفيقول هلم ً ّ :
ّإين ال أريد إال تنفري العامة منـه، حتـى : فقال له! ُكيف ذلك وأنت تعلم ما يقول؟ ّ ُ

 !!ًال يسمعوا له نصيحة أخرى
ُفانظروا يا قوم كيف يكون هذا؟ وكيف حيارب ّ مـن يـدعون النـاس إىل سـنة ُ َ

 . ه.ا)  بأساليب شيطانيةخالرسول 
ِومن أساليبهم الشيطانية أيضا أهنم يبرتون النصوص ويقطعوهنا عن متمامهتـا  َ ِّ ُ ْ َ ً
ًومكمالهتا، وينزعوهنا من مناسباهتا وأسباهبا، فيقلبون املراد واملعـاين رأسـا عـىل  ِّ

ًعقب، ويقلبون احلق باطال والباطل حقا ّ ً E : ً، كام لو قال مـثال يف قولـه تعـاىلَّ

F L K J I H G]ــه ــول]ط ــف، أو يق ــم يق J I H : ّ، ث

K فمرة ينزع آخر الكالم، ومرة ينزع أوله، ويف كلتا احلالتني ينقلـب املعنـى ،ّ ّ
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ُّ، ثـم يقـف وال يـتم قولـه ]املـاعون[H G F: َّويتغري، وكمن يقول ّ
 .]املاعون[N M L K J I: تعاىل

، وأقــوال الــصحابة، خفكــذلك يفعلــون يف كــالم اهللا تعــاىل وأقــوال النبــي 
ُواألئمة، والعلامء، ويكثر هذا الفعل من أهل البدع يف ردودهم ومناظراهتم مع أهـل  ُ
ّالسنة؛ حيث يستشهدون بـأقوال بعـض علـامء أهـل الـسنة مـن كتـبهم فيبرتوهنـا، 

ّويغريون معانيها، ثم يقولون يقولـون كـذا وكـذا؛ ! م يـا أهـل الـسنةها هم علامؤك: ِّ
ّليطعنوا يف عقيدة أولئك العلامء، ومناهجهم، ويسقطوهنم، ويلبسوا عىل أهـل الـسنة  ُ ِ ُ
 .وعىل أتباعهم، ويف حقيقة األمر يكون كالم أهل السنة ومعناه غريما قالوا وزعموا

ِ إما أن يلبس عىل الناس فيوقعهم-وهذه ثامره-فاملنافق عليم اللسان،  ُ  يف البـدع ّ
ًوالسبل املضلة، وإما أن يورث قلوهبم فتنة وارتيابا، فيخرجهم من الدين وامللة ّ ُّّ. 

ٌّبعد أن عرف سبيل أهل البدع، وأنه قائم عىل التلبيس والتـدليس، ومبنـي (و ّ ّ ّ ُ َ ِ ُ
ُعىل التضليل والتزيني؛ ظهر أن املنهج الصحيح يف التعامـل معهـم هـو املجانبـة،  ّ ّ َّ

 .)عراضُواهلجر، واإل

 
 عـن خوقد أخـرب النبـي ): (١/٢٢٤ (»رشح السنة«قال اإلمام البغوي يف 

ّافرتاق هذه األمة، وظهور األهواء والبدع فيهم، وحكم بالنجـاة ملـن اتبـع سـنته  َّ ِ ّ
 .يّوسنة أصحابه 

                                                       
 .-خفظه اهللا-لشيخنا عيل احللبي ) ٣٠٥٠ص (»علم أصول البدع«) ١(
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ًفعىل املرء املسلم إذا رأى رجال يتعاطى شيئا من األهواء والبـدع معتقـدا،  ً أو ً
ِّأن هيجره، ويتربأ منه، ويرتكه حيا وميتا، فال يسلم عليـه : يتهاون بيشء من السنن ُ ًّ ً َّ َ

ُإذا لقيه، وال جييبه إذا ابتدأ، إىل أن يرتك بدعته، ويراجع احلق ُ. 
َّ فيام يقـع بـني الـرجلني مـن التقـصري يف  ُوالنهي عن اهلجران فوق الثالث

ّذلـك يف حـق الـدين؛ فـإن هجـرة أهـل حقوق الصحبة والعرشة، دون مـا كـان  ِّ ِّ
 ).األهواء والبدع دائمة إىل أن يتوبوا

َّمستنبطا من حديث املخلفـني) ١/٢٢٧(ثم قال رمحه اهللا يف  وقـد مـضت : (ً
الصحابة والتابعون وأتباعهم، وعلامء السنة عىل هذا، جممعني متفقني عىل معـاداة 

 ).أهل البدع ومهاجرهتم
É : يف تفسري قوله تعاىل) ٢/١٢٢ (»فتح القدير«يف وقال اإلمام الشوكاين 

 Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê
á à ß Þ Ý Ü]األنعام[. 

ُويف هذه اآلية موعظة عظيمة ملن يتـسمح بمجالـسة املبتدعـة : (قال رمحه اهللا ََّ َ
ّالذين حيرفـون كـالم اهللا، ويتالعبـون بكتابـه وسـنة رسـوله، ويـردون ذلـك إىل  ّ

ُّوائهم املضلة، وبدعهم الفاسدة؛ فإنه إذا مل ينكر عليهم ويغري ما هم فيـه؛ فأقـل أه َِّّ ُ ِ
ٌاألحوال أن يرتك جمالستهم، وذلك يسري عليه غري عسري، وقد جيعلـون حـضوره  ُ َ

                                                       
 ).٢٥٦٠(، ومسلم )٦٠٧٧( رواه البخاري :صحيح) ١(
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ّمعهم مع تنزهه عام يتلبسون به شبهة، يشبهون هبا عىل العامة، فيكون يف حـضوره  ِّّ ُّ
 .امع املنكرّمفسدة زائدة عىل جمرد س

وقد شاهدنا من هذه املجالس امللعونة ما ال يأيت عليه احلرص، وقمنا يف نـرصة 
ِاحلق ودفع الباطل بام قدرنا عليه، وبلغت إليه طاقتنا، ومن عـرف هـذه الـرشيعة  َ
ّاملطهرة حق معرفتها علم أن جمالسة أهل البدع املضلة فيها من املفسدة أضعاف ما  ِ َ َّ َ ِ َ َّ

ّيعيص اهللا بفعل يشء من املحرمات، وال سيام ملن كـان غـري راسـخ يف جمالسة من 
ِالقدم يف علم الكتاب والسنة؛ فإنه ربام ينفق عليه من كذباهتم وهذياهنم ما هو من  َ ََ ُ َ ّ
ُالبطالن بأوضح مكان، فينقدح يف قلبه ما يصعب عالجه ويعـرس دفعـه، فيعمـل  ُ ُ ُ َ

ن احلق، وهو واهللا مـن أبطـل الباطـل، ًبذلك مدة عمره ويلقى اهللا به معتقدا أنه م
 ).وأنكر املنكر

ُمثـل املنـافق يف أمتـي كمثـل «: خقال رسـول اهللا : ، قالبوعن ابن عمر 
ّبني الغنمني، تعري إىل هذه مرة، وإىل هذه مرة  الشاة العائرة ّ ّال تدري أهيا تتبع[ُ ّ[«. 

كثـر : (م قـال عقبـه، ث)١/٤٥٦ (»اإلبانة«ذكر هذا احلديث ابن بطة يف كتابه 
ّ، وسلمنا وإياكم مـن رش املنـافقني، وكيـد -ّال كثرهم اهللا-هذا الرضب يف زماننا  ّ

ِّالبــاغني، وال جعلنــا وإيــاكم مــن الالعبــني بالــدين، وال مــن الــذين اســتهوهتم  ّ
 .)الشياطني، فارتدوا ناكصني، وصاروا حائرين

                                                       
 .البن األثري) ٣/٣٢٨ (»النهاية«ُالساقطة التي ال يعرف هلا مالك، كام يف : العائرة) ١(

 ).٢٧٨٤( أخرجه مسلم :صحيح) ٢(
 ).١/١٤٧ (»اإلبانة«) ٣(
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ُ أقوال السلف يف التحذير من قرب وجمالـسة ومنـاظرة املبتدعـة لذلك كثرت ُ ُ ُ

ِّالزائغني الضالني املضلني ِ ُ َّ ّ. 
ُقال الفضيل بن عياض َ ّأدركت خيار الناس كلهم أصحاب سـنة، وينهـون : (ُ ُّ ُ

 .)عن أصحاب البدع
 .)ٍإذا لقيت صاحب بدعة يف طريق، فخذ يف غريه: (وقال حييى بن أيب كثري

ٍال متكنوا صاحب بدعة مـن جـدل، فيـورث قلـوبكم مـن : (األوزاعيوقال  ٍ ِّ ُ
 .)ًفتنته ارتيابا

ًال متكن أذنيك من صاحب هوى فيمرض قلبك: (وقال احلسن البرصي ّ ُ(. 
ّمن أصغى سمعه إىل صاحب بدعة وهو يعلم أنـه : (وعن سفيان الثوري قال ُ ََ ٍ ُ َ

َصاحب بدعة؛ نزعت العصمة، ووكل إىل نفس ّ ُ ِ  .)هُ
ــال ــي ق ــن احلــارث اهلجيم ــد ب ــن خال ــاكم وأصــحاب اجلــدال : (وع ِإي َ ّ

ُواخلصومات، فإهنم رشار أهل القبلة ّ(. 
                                                       

 ).٢٦٧ (»رشح أصول االعتقاد«) ١(
 .لآلجري) ٦٤ (»رشيعةال«) ٢(

 ).٥٣ص (»البدع والنهي عنها« )٣(
 .البن بطة) ٣٩٦ (»اإلبانة«البن وضاح، و) ٥٠ص (»البدع والنهي عنها« )٤(

 ).٧/٢٦١ (»سري أعالم النبالء«) ٥(

 ).١٠٨٤ (»ذم الكالم«) ٦(
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ُال حيملن أحـدا مـنكم حـسن ظنـه ! فاهللا اهللا معرش املسلمني: (وقال ابن بطة ًَّ َ ِ
ّبنفسه، وما عهد من معرفته بصحة مذهبه عىل املخـاطرة بدينـه يف جمالـسة بعـض 

ُّألناظره أو ألستخرج منه مذهبه، فـإهنم أشـد : ُأداخله: ألهواء، فيقولأهل هذه ا
ِ، وكالمهم ألصق من اجلرب، وأحرق للقلوب من اللهبّفتنة من الدجال َِّ ُ َ َ(. 

ــصابوين يف  ــثامن ال ــو ع ــال أب ــذا؛ ق ــسلف أصــحاب احلــديث«ل ــدة ال  »عقي
ُبعد ذكره بغض أهل البدع وجمانبتهم، قال) ١٠٠ص( َُ صـون آذاهنـم  نويرو: (َ

ّعن سامع أباطيلهم التي إذا مرت باآلذان وقرت يف القلوب؛ رضت وجرت إليهـا  ّ ّّ َ
 ).ّمن الوساوس واخلطرات الفاسدة ما جرت

ُمن سمع بدعة؛ فال حيكها جللـسائه؛ ال يلقيهـا يف : (وعن سفيان الثوري قال
: َّ، وعقب بقولـه)٧/٢٦١ (»سري أعالم النبالء«، أورده اإلمام الذهبي يف )قلوهبم

ّأكثر أئمة السلف عىل هذا التحذير، يرون أن القلوب ضعيفة، والشبه خطافة( ُّّ.( 
ًولكن؟ البد من التمييز بني من يسأل حمدثـة وفتنـة وتعنتـا، وبـني مـن يـسأل  ُّ ً ً

ًمستفهام مسرتشدا وتلطف يف ذلك ً. 
يف رشح حديث ): ٨/٤٣٤ (»رشح صحيح مسلم«قال اإلمام النووي يف 

m l k j i h g : ختال رسول اهللا : ( وهو قوهلالشة عائ
                                                       

ّ إطالقا؛ ملا صح عن النبي ّهذا الكالم منه رمحه اهللا فيه مبالغة؛ ألن فتنة الدجال أكرب فتنة تشهدها األرض) ١(  خً
ّما بني خلق آدم إىل قيام الساعة خلق أكرب من الدجال«: أنه قال  ).٢٩٤٦ (»صحيحه« أخرجه مسلم يف »ٌ

 ).١٥٥-١/١٥٤ (»اإلبانة«) ٢(

 .أهل احلديث: أي) ٣(
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¼ » º]َّإذا رأيتم الذين يتبعون «: خقال رسول اهللا : ، قالت]آل عمران
َّما تشابه منه فأولئك الذين سمى اهللا فاحذروهم َ«.( 

ويف هذا احلديث التحذير من خمالطة أهل الزيغ وأهل البدع، ومن يتبع : (لقا
ّفأما من سأل عام أشكل عليه منها لالسرتشاد، وتلطف يف ذلـك املشكالت للفتنة، 

َّ، وأما األول فال جياب بل يزجـر ويعـزر كـام عـزر فال بأس عليه، وجوابه واجب َّ ُُ ُ ّ
 ).َّتبع املتشابهِ صبيغ بن عسل حني كان يتعمر بن اخلطاب 

ّوكــذلك فــإن أحكــام جمانبــة أهــل البــدع والــضالل جتــري عــىل مؤلفــاهتم 
 .ّ لنفس العلة-وما أشبه-ومصنفاهتم، وأرشطتهم، 

كان السلف ينهون عن جمالسة أهل البـدع، والنظـر : (قال ابن قدامة املقديس
 .)يف كتبهم، واالستامع لكالمهم

ّوهناك علة أخرى يف هني السلف عن  مناظرة أهل البدع وجمالـستهم، ذكرهـا ّ
ٍالبحث معهم ضائع مفـض إىل التقـاطع : (ّالعز بن عبد السالم رمحه اهللا، وهي أن ٌ

ًوالتدابر، من غري فائدة جينيها، وما رأيت أحدا رجع عن مذهبه إذ ظهر له احلق يف  ُ
ُّغريه، بل يرص عليه مع علمه بضعفه وبعده ِ ُ(. 

                                                       
 ).٢٦٦٥(، ومسلم )٤٥٤٧( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

 .البن مفلح) ١/٢٦٣ (»اآلداب الرشعية«) ٢(

ٍبترصف يسري) ٢/١٣٥ (»قواعد األحكام«) ٣( ُّ. 
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ًإن فالنا يريد أن يأتيك : قال رجالن البن سريين: (م بن حسان، قالعن هشا ّ

ِّال، ما يأتيني فإن قلـب ابـن آدم ضـعيف، وإين : قل لفالن: َّوال يتكلم بيشء، قال ّ
ّأخرجـه ابـن وضـاح يف ) ًأخاف أن أسمع منه كلمة فال يرجع قلبـي إىل مـا كـان

 ).١/١٤١ (»اإلبانة«، وابن بطة يف )١٥٣ (»النهي عن البدع«
ُوعن ابن حثيم أن طاووسا كان جالسا هو وطلق بن حبيب، فجاءمهـا رجـل  ً ً ّ

إن جلـست قمنـا، : أتأذن يل أن أجلس، فقال له طاووس: من أهل األهواء، فقال
هـو ذاك إن جلـست واهللا قمنـا، : يغفر اهللا لك يـا أبـا عبـد الـرمحن، فقـال: فقال

 .)فانرصف الرجل
دخل رجـالن مـن أصـحاب : (ء بن عبيد قالوعن سعيد بن عامر، عن أسام

ِّنحدثك بحديث؟ قال! يا أبا بكر: األهواء عىل ابن سريين، فقاال فنقـرأ : ال، قاال: ُ
ّال؛ لتقومان عني أو ألقومن، قال: ًعليك آية من كتاب اهللا؟ قال فخرجـا، فقـال : ِّ

:  تعاىل قالوما كان عليك أن يقرآ عليك آية من كتاب اهللا! يا أبا بكر: بعض القوم
َّإين خشيت أن يقرآ عيل آية فيحرفاهنا، فيقر ذلك يف قلبي َِّ َ ًَ ُ(. 

ًوعن سالم بن أيب مطيع أن رجال من أصحاب األهواء قـال أليـوب يـا أبـا : ّ
ٍوال نصف كلمة، وأشار لنـا : ّفوىل وهو يشري بإصبعه: بكر أسألك عن كلمة؟ قال

 .)سعيد بخترصه اليمنى
                                                       

 ).١/١٤١ (»اإلنابة«أخرجه ابن بطة يف ) ١(

 ).٢٤٢(، والاللكائي )٧/٤٠١(رواه الدارمي ) ٢(
 ).٢/٤٠٢(رواه الدارمي ) ٣(
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  ًكـان ابـن طـاووس جالـسا فجـاء رجـل مـن املعتزلـة (: وعن معمـر، قـال
! ُأي بنـي: فأدخل ابن طاووس إصبعيه يف أذنيه، وقـال البنـه: ّفجعل يتكلم، قال

ًأدخل إصبعيك يف أذنيك واسدد؛ ال تسمع من كالمه شيئا، قال معمـر ّيعنـي أن : ُ
 .)القلب ضعيف

ّومن النتائج الواقعية ملخالفة مثل هذه التحذيرات ال ٍسلفية، ما حصل ألقوام مـن ّّ ّ
ِّالوقوع يف البدع، وسبل الضالل، وآلخرين من اخلروج من الدين، واحلط عىل امللة ّ ُ ُ. 

يف ترمجة عمران بن حطان ) ٥/٣٠٢ (»اإلصابة«ذكر ابن حجر العسقالين يف 
ّأنه كان سنيا ثم تزوج ابنة عم له، فعلم أهنا تـرى رأي اخلـوارج، فـأراد أن يردهـا  ّّ ٍُ ً ّ

 .فته إىل مذهبهافرص
ولقـد : (ّبعد أن حذر من جمالسة املبتدعـة) ١/١٥٥ (»اإلبانة«قال ابن بطة يف 

ّرأيت مجاعة من الناس كانوا يلعنوهنم ويسبوهنم، فجالسوهم عىل سبيل اإلنكـار  ّ
َوالرد عليهم، فام زالت هبم املباسطة وخفي املكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم َ ُ ِ ُّ ِ َ.( 

ِّ يف ترمجـة ابـن الريونـدي -ًأيضا-) ١٤/٥٩ (»ِّالسري«الذهبي يف وقال اإلمام  َ ِّ
ُإنـام أريـد أن : ُوكان يالزم الرافضة واملالحـدة، فـإذا عوتـب قـال: (ِامللحد؛ قال ّ

 )!!أعرف أقواهلم

                                                       
 »رشح أصول اعتقاد أهـل الـسنة واجلامعـة«، والاللكائي يف )٤٦-٤/٤٥ (»ذم الكالم«رواه اهلروي يف ) ١(

)١/١٣٥.( 
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ّإىل أن صار ملحدا، وحط عىل الدين وامللة ِ ّ ً! 
 املسلمني فام جنى عىل): (١/١٦ (»رشح أصول االعتقاد«وقال الاللكائي يف 

ّجناية أعظم من مناظرة املبتدعة، ومل يكن هلم قهر وال ذل أعظم مما تركهم السلف  ُ ً
ًعىل تلك اجلملة يموتون من الغيظ؛ كمدا ودردا، وال جيدون إىل إظهـار بـدعتهم  ًَ َ
ُسبيال، حتى جاء املغرورون، ففتحوا هلـم إليهـا طريقـا، وصـاروا هلـم إىل هـالك  ً ّ ً

ّاإلسالم دليال، حت َى كثرت بينهم املشاجرة، وظهرت دعوهتم باملناظرة، وطرقـت ً َ َُ ُ
ُأسامع من مل يكن عرفها من اخلاصـة والعامـة، حتـى تقابلـت الـشبه يف احلجـج،  ُّّ ّ
ًوبلغوا من التدقيق يف اللجـج، فـصاروا أقرانـا وأخـدانا، وعـىل املداهنـة خالنـا  ً ً ِ ُّ

ًوإخوانا، بعد أن كـانوا يف ديـن اهللا أعـداء وأضـد ِ ًادا، ويف اهلجـرة يف اهللا أعوانـاً ً :
ّيكفروهنم يف وجوههم عيانا، ويلعنوهنم جهارا، وشتان ما بني املنزلتني، وهيهات  ً ً َِّ

 ).ما بني املقامني
َهذا كله جعل من أعظم وصايا الشيوخ لطالهبـم البعـد عـن جمالـسة أهـل ( ُ

ّم ابـن تيميـة ُالبدع، وعدم سامع كلامهتم، وشبهاهتم؛ كام هي نصيحة شيخ اإلسـال
 :)ّلتلميذه ابن قيم اجلوزية

ِّال جتعل قلبك لإليرادات والشبهات مثل السفنجة فيترشهبا، فال ينـضح إال ( ُّ
ُّ؛ متر الشبهات بظاهرهـا وال تـستقر فيهـا، ُّهبا، ولكن اجعله كالزجاجة املصمتة ُُّ

                                                       
 .-حفظه اهللا-لشيخنا عيل احللبي ) ٣٠٤-٣٠٣ (»أصول البدع«) ١(

َاملصمت) ٢( ْ  .َهو اجلامد الذي ال جوف له؛ كاحلجر، ويقصد املرآة: ُ
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 متـر عليـه؛ فرياها بصفائه، ويدفعها بصالبته، وإال؛ فإذا أرشبت قلبك كـل شـبهة
ًصار مقرا للشبهات ّ.( 

ّ، ثم علق عليه بقوله)١٤٠ص) (مفتاح دار السعادة«نقلها عنه يف  فام أعلـم : (ّ
ٍأين انتفعت بوصية يف دفع الشبهات كانتفاعي بذلك ّ ّ.( 

 
ِّإن ما ثبـت يف النـصوص وكـالم أئمـة الـسلف مـن الـذم للجـدال وأهلـه ّ ّّ ّ ،

والتحذير من جمادلة أهل البـدع، لـيس عـىل إطالقـه وعمومـه، بـل جـاء األمـر 
ــاء عليهــا وعــىل أهلهــا يف بعــض  ــة يف بعــض الــصور واحلــاالت والثن باملجادل

z y x w v } | { ~ : النصوص، كام يف قوله تعاىل

 .]١٢٥:النحل[� ¡ ¢ £
يائه وبني أقوامهم عـىل وقد ذكر اهللا تعاىل لنا يف القرآن بعض املناظرات بني أنب

ِسبيل التقرير والثناء عليهم وعىل حججهم، وورد يف بعض أقوال الـسلف جـواز  ِ َ ُ
َّاملناظرة واحلث عليها عند الرضورة واحلاجة ملن رسخ يف العلم قدمـه، ودقـت يف 
ُالفهم حجته، وتوسعت مداركه، وأمن الفتنة عىل نفسه، ليهلـك مـن هلـك عـن  ُ َّ ُ

نـاظروا : قال كثري من أئمة الـسلف: ( عن بينة، قال ابن رجبَّبينة، وحييا من حي
ُالقدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوا فقد كفروا َُ ُ َ َ َ َ(. 

                                                       
 ).١٠٣ص (»جامع العلوم واحلكم«) ١(



 

 ١٢٤٣ السبيل بن االتباع واالبتداع: الباب اخلامس عرش

وقد تناظر السلف أنفسهم فيام بينهم يف كثـري مـن مـسائل األحكـام والعلـم 
 األحكام مـن ّما تناظر العلامء وجتادهلم يف مسائلأو: (واخلالف، قال ابن عبد الرب

ُالصحابة والتابعني ومن بعدهم فأكثر من أن حتىص َ َ(. 
ًوأما مناظراهتم ألهل البدع فهي كثرية جدا، فمنها ّ ٌ مناظرات عـثامن، وعـيل، : ّ

ّ للخوارج، ومناظرات عمر بن عبد العزيز للخوارج والقدرية، يوابن عباس 
املعتـصم : يفتـنيّومناظرات أمحـد بـن حنبـل للمعتزلـة واجلهميـة بحـضور اخلل

والواثق، ومناظرات شيخ اإلسالم ابن تيمية الكثرية ألهل البدع يف زمانه، منها ما 
ّكان بحضور بعض الوالة واحلكام، وغري ذلك من مناظرات ألئمة، الـسلف مـع  ّ ُ

 .أئمة البدع واألهواء، واستمرار ذلك إىل زماننا
ّفتبني مما سبق أن املجادلة تنقسم إىل قمسني ّ َّ: 

ٌادلة مذمومة منهي عنها، وجمادلة حممودة مأمور هبا، وذلك برشوطجم ٌّ: 
 . عند احلاجة إليها والرضورة امللجئة-١
َ إذا علم أن اخلصم جيهل فيلزمك أن تعلمه-٢ َ َِّ ُ َّ ِ ُ. 
ُ إذا غلب عىل ظنك أن يف املجادلة فائدة ترجى-٣ َّ َ ِّ. 
ُ إن متكن املجادل وعلم حجة اخلصم؛ ليحس-٤ َّ ََ ِ َ ُ َّ  .َّن الرد عليهاَ

                                                       
 ).٤٣٤ص (»جامع بيان العلم«) ١(
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َّ أن يستعني باهللا ويلتجئ إليه؛ لولوج هذه العقبة؛ لـئال يـصيبه مـن عـرة-٥ ُ ُ َ َ َُ ِ ُ ِ  
 .أهل األهواء والبدع

 
ِّذكر أهل العلم عددا مـن الـضوابط والفـروق متيـز املجادلـة املحمـودة مـن  ُ ً

ِّة املذمومة، وجتمع بني النصوص الواردة يف مدح املجادلة واحلـث عليهـا، املجادل ُّ
َّوذمها والنهي عنها ِّ. 

ّواعلم أن اجلدال قد يكون بحق، وقد يكون بباطل، قال : (قال اإلمام النووي
: ، وقال تعـاىل]٤٦:العنكبـوت[" # $ % & ' ) ( : اهللا تعاىل

، ]٤:غــافر[U T S : تعــاىل، وقــال ]١٢٥:النحــل[ ~ � ¡ ¢ £
ًفإن كان اجلدال للوقوف عىل احلـق وتقريـره كـان حممـودا، وإن كـان يف مدافعـة 
ُّاحلق، أو كان جداال بغري علم كان مذموما، وعىل هذا التفصيل، تنزيل النصوص  ً ً

 .)ِّالواردة يف إباحته وذمه
R Q P O N T S : وقــال اإلمــام الــشوكاين يف تفــسري قولــه تعــاىل

U]ِما خياصـم يف دفـع آيـات اهللا وتكـذيبها إال الـذين كفـروا، : أي: (]٤:غـافر
j : ُواملراد اجلدال بالباطل والقـصد إىل دحـض احلـق كـام يف قولـه تعـاىل

                                                       
َّالعرة) ١( َاجلرب: ُ َ. 

 ).٣٣٠ص (»األذكار«) ٢(



 

 ١٢٤٥ السبيل بن االتباع واالبتداع: الباب اخلامس عرش

n m l k]َّفأما اجلـدال الستيـضاح احلـق، ورفـع اللـبس، : ]٥:غافر ِّ ّ
ّ ودفـع مـا يتعلـق بـه والبحث عن الراجح واملرجوح، وعـن املحكـم واملتـشابه،

املبطلون من متشاهبات القرآن، وردهم باجلدال إىل املحكم، فهـو مـن أعظـم مـا 
! : َّيتقرب به املتقربون، وبذلك أخذ اهللا امليثاق عىل الذين أوتوا الكتاب، فقال

 .)]١٨٧:آل عمران[" # $ % & ' ) ( * +
 وسـهل وواد، َّوألن دعوة أهل البدع شـاعت وذاعـت، وطافـت كـل جبـل

َّيكسوها لباس التلبيس، والتدليسن، واإلهيام، فقد انطلت عىل كثري مـن النـاس،  ٍ َ َ َّ َّ ُ
َّفزلت فيهم األقدام، وضلت األفهام، ولو تبني هلـم احلـق، ورفـع عـنهم اللـبس  َّ َُّ ّ

َّبوا، لذلك وجب نصحهم وإرشادهم، فإن الدين النصيحة، فعن متـيم  َلرجعوا وآ َّ ُ
ّالداري أن  ّ هللا، ولكتابـه، «: ملـن؟ قـال: ُ، قلنـا»الـدين النـصيحة«:  قـالخالنبي ّ

َّولرسوله، وألئمة املسلمني وعامتهم َّ«. 
ِّوقال الشيخ بكر أبو زيد يف معرض حديثه عن املجادلة، والرد املحمـود عـىل 

وجمادلة من جنح به الرأي إىل قـول شـاذ، أو إحـداث قـول جديـد يف : (املخالف
ِّم من أبواب النصح واإلرشاد، فالرد واملجادلة عن احلـق بـاحلق باب عظي: مسألة ِّ ُّ ُّ

ًرتب ومنازل، وقد جعل اهللا لكل يشء قدرا َْ ٍَ ِّ ٌ ُ(. 
                                                       

 ).٤/٦٢٨ (»فتح القدير«) ١(

 ).٥٥(أخرجه مسلم ) ٢(

 ).٤٨ص (»الرد عىل املخالف من أصول اإلسالم«) ٣(
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َّ، تتنـزل )الـرد املـذموم(وعىل هـذا النـوع : (ِّوقال عن املجادلة والرد املذموم
لتهم،  عىل أهـل الـسنة واجلامعـة وجمـاد-كأهل البدع واألهواء-ردود املخالفني 

 .ِّوإيذائهم، وهضم ما هم عليه من احلق واهلدى
ِّوقد بني اهللا سبحانه يف القرآن الكريم أنواع جمـادلتهم اآلثمـة وذمهـا، وهـي  ِّ

 : ثالثة أنواع
k j : ّوقد ذمهـا اهللا تعـاىل بقولـه:  املجادلة بالباطل لدحض احلق-١

n m l]٥:غافر[. 
k j i : ّقد ذمها اهللا سـبحانه بقولـهو: َّ املجادلة يف احلق بعدما تبني-٢

n m l]٦:األنفال[. 
n m l : ّوقد ذمها سبحانه بقولـه:  املجادلة فيام ال يعلم املحاج-٣

z y x w v u t s r q p o]٦٦:آل عمران[. 
ــرى  ــا ج ــل، وم ــة بالباط ــواع املجادل ــن أن ــة م ــواع اآلثم ــذه األن ــىل ه   وع

  املراء يف القرآن، وجمـادالت املنـافقني، واجلـدل جمراها كاملجادلة بمتشابه القرآن و
  وهكـذا مـن كـل جمادلـة تنـرص الباطـل، أو .. يف بدعة، واجلدل لتحقيـق العنـاد

ُّتفيض إىل نرصته وهتـضم احلـق، وحتقـق العنـاد تتنـزل النـصوص مـن الكتـاب  َّ َِّ ُ ُ ُ  
H G F E D C B A : ُّوالسنة التي تذم اجلدل واملجادلة، كقوله تعـاىل

J I]الشورى[. 



 

 ١٢٤٧ السبيل بن االتباع واالبتداع: الباب اخلامس عرش

ٌما ضل قوم بعـد هـدى كـانوا «: ً يف حديث أيب أمامة مرفوعاخوقال النبي 
ُالزخـرف[¸ º ¹ « ¼ ½: عليه إال أوتوا اجلدل، ثم قـرأ ُّ:٥٨[« وعـىل هـذا ،

ًيتنزل أيضا كالم السلف يف ذم اجلدل واملجادلة: النوع املذموم َّ(... 
َّوقد ظهرت يف زماننا طوائف من الن َّاس يدعون إىل عدم النقد، والنقض عـىل ُ َّ ُ

َّأهل األهواء والبدع، والـرد علـيهم، بحجـج واهيـة خاويـة، واحلقيقـة أن هـذه  ٍ ِّ َّ
ِالدعوة باطلة عاطلة؛ تؤدي إىل هدم الدين ونقض عراه، وزلزلـة أسـه وأساسـه،  ِ ِّ ُ ُ ِّ ُ

وإن -اطـل الذين يلوون ألـسنتهم باسـتنكار نقـد الب: (ّوهو العقيدة، ولذلك فإن
ً، لكنـه الـوهن وضـعف العـزائم حينـا، وضـعف -كان يف بعضهم صالح وخري

ِّإدارك مدارك احلق ومناهج الصواب أحيانا، بل هـو يف حقيقتـه مـن التـويل يـوم  ً ِ
ٍالزحف عن مواقع احلراسة لدين اهللا والذب عنه، وحينئـذ يكـون الـساكت عـن  ِّ َّ

 .كلمة احلق كالناطق بالباطل يف اإلثم
َّو عيل الدقاققال أب ِّالساكت عن احلق شيطان أخـرس، واملـتكلم بالباطـل : (ٍّ

 ).شيطان ناطق
ّ خيرب بافرتاق هذه األمة إىل ثـالث وسـبعني فرقـة، والنجـاة منهـا خُّوالنبي 

ّلفرقة واحدة عىل منهاج النبوة؛ أيريد هؤالء اختصار هذه األمة إىل فرقـة ومجاعـة 
 !ضطرب؟واحدة، مع قيام التاميز العقدي امل

                                                       
 )].١٨٠ (»املشكاة«[، )٣٢٥٣( أخرجه الرتمذي :صحيح) ١(
 ).٥٠، ٤٩ص( للشيخ أيب بكر أيب زيد »الرد عىل املخالف«) ٢(
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ُأما أهنا دعوة إىل وحدة تصدع كلمة التوحيد، فاحذروا؟ َِّ ُ ٍ! 
 :وما حجتهم إال املقوالت الباطلة
 .ال تصدعوا الصف من الداخل

 .ال تثريوا الغبار من اخلارج
 .ال حتركوا اخلالف بني املسلمني

 .)ًنلتقي فيام اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيام اختلفنا فيه وهكذا
 :اإليامن أن يقال هلؤالءوأضعف 

 !هل سكت املبطلون لنسكت؟
َّأم أهنم هيامجون االعتقاد عىل مرأى ومسمع ويطلـب الـسكوت؟ اللهـم ال ْ َ ..

ُونعيذ باهللا كل مسلم من ترسب حجة هيود؛ فهم خمتلفون عىل الكتـاب، خمـالفون 
 ُومع هذا يظهـرون الوحـدة واالجـتامع؛ قـد كـذهبم اهللا تعـاىل، فقـال.. للكتاب
 .)]١٤:احلرش[§ ¨ © ª »: سبحانه

ِّتقرر فيام مـىض أن منـاظرة أهـل البـدع، والـرد علـيهم، أو تـرك منـاظرهتم،  ّ
َوجفــاءهم وهجــرهم، وعقوبــاهتم؛ إنــام هــي مــن أجــل أن يرجعــوا إىل احلــق،  ّ  
َوزجرا هلم، واتقاء لشبههم، وفتنهم، وإضـالهلم للنـاس، وهـذه العقوبـات غـري  ُ ِ ً ً

                                                       
 .للشيخ بكر أيب زيد) ٧٧-٧٦ص (»الرد عىل املخالف«) ١(



 

 ١٢٤٩ السبيل بن االتباع واالبتداع: الباب اخلامس عرش

ٌ األصل يف التعزير أنه غري مقدر إذ هو منوط باجتهاد العلامء والقـضاة ّمقدرة؛ ألن ُ َ َّ
 .ووالة األمور

ِأثناء حديثـه عـن ) ٢٨/١٠٧ (»جمموع الفتاوى«قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف  ِ َ
ُّاألمر باملعروف والنهي عن املنكر ال يـتم إال بالعقوبـات : (أنواع العقوبات يف الرشع

ُاهللا يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآنّإن (َّالرشعية، فـ َ ُُّ َ( ، وإقامة احلـدود واجبـة عـىل
َّوالة األمور؛ وذلك حيصل بالعقوبة عىل ترك الواجبات وفعل املحرمات ِ ِ ُ. 

ٌفمنها عقوبات مقدرة، مثل َّ َ ُ ِجلد املفرتي ثامنني، وقطع يـد الـسارق، ومنهـا : ٌ
ُعقوبات غري مقدرة قد تسمى  َّ ُ ُ ِ، وختتلف مقاديرها وصفاهتا بحسب كرب )َّالتعزير(ٌ َ ِ

ّالذنوب وصغرها؛ وبحسب حال املذنب؛ وبحسب حال الذنب يف قلته وكثرته ِ ِ َ ِ َ ِ َ ِ. 
فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر بـالكالم، ومنـه مـا يكـون : َّوالتعزير أجناس

 ).باحلبس، ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن، ومنه ما يكون بالرضب

 
:  يقـولخُسمعت رسول اهللا :  قالبعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

ًإن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا« ، ولكـن يقـبض العلـم بقـبض ّ ينتزعـه مـن النـاسُ
ًالعلامء؛ حتى إذا مل يبق عاملا، اختذ الناس رؤوسا جهاال، ً ً ِ ٍ فسئلوا، فأفتوا بغري علـم، ُ

 . »فضلوا وأضلوا
                                                       

َبة يف َ أخرجه ابن شتهذه مقولة عثامن ) ١(  ).٣/٩٨٨ (»تارخيه«َّ

 ).٢٦٧٣(، ومسلم )١٠٠( أخرجه البخاري :صحيح )٢(
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ُّفيبقى ناس جهال، يستفتون فيفتون برأهيم، فيضلون ويضلون«: ويف رواية ِّ َِ ُ ُ َُ َ ْ َُ َ ٌ ّ«. 
ٍ يف هذا احلديث عن سبب عظيم من أسباب الرش والـضالل خخيربنا النبي 

َّيف األمة؛ وذلك لنحذره، ونسلم من رشه، وهو أن األم َ ْ ََّّ ِّ َ ِة ال تؤتى من قبل علامئها، َ َ ِ ُ
َوإنام تؤتى من الرؤوس اجلهال الذين نصبوا، أو نصبوا أنفسهم علامء للمسلمني،  ُ ْ َ َُ َّ ِّ ّ
ِفسئلوا فـأفتوا بغـري علـم، فـإذا حـصل هـذا األمـر، حـصل االبتـداع يف الـدين  ُ ْ َ ُ ِ ُ َ

ُوالتحريف والتغيري والتبديل، وحصل الضالل واإلضالل ُ َ َُّ َ َ ُ ُ. 
َّإن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعـه مـن النـاس«: خفقوله  ً ال يرفـع :  أي»َّ

  ولكـن يقـبض العلـم «: خًالعلم نزعا من صـدور العلـامء وحـافظتهم، وقولـه 
ِحتـى إذا مل يبـق «: خيرفـع العلـم بمـوت العلـامء، وقولـه :  أي»بقبض العلـامء ُ  

ًعاملا اختـذ النـاس رؤوسـا جهـاال َّ ً ًَّ َّالرجـال اجلهـال يف مقـام جعلـوا بعـض :  أي»َّ ُ  
ُسألوهم عن أحكام الدين، وقوله :  أي»ُفسئلوا«: خالعلامء املفتني، وقوله  ُ َ : خَ

َفأفتوا بغري علم« ْ َّبآرائهم وظنـوهنم فيتكلفـون مـا ال يعلمـون، ويتنطعـون، :  أي»َ َّ
َّويتشدقون، ويقولون عىل اهللا ما ال يعلمون، فتكون النتيجة أهنم  ُ ُ ُّضلوا«َّ أنفسهم،  »َ

ُّأضلوا«و َ  . غريهم»َ
ّكيـف يتخـذ النـاس ) ٣/١٢٨ (»االعتـصام«ّوقد بني اإلمام الشاطبي يف كتابـه  ُ ِ َّ

ًرؤوسا جهاال فقال َّ ُ ُأو يعتقد فيـه-ُأن يعتقد اإلنسان نفسه «: ً  أنـه مـن أهـل العلـم -ُ

                                                       
 .)٧٣٠٧( أخرجه البخاري :صحيح )١(



 

 ١٢٥١ السبيل بن االتباع واالبتداع: الباب اخلامس عرش

ً، فيعمل عـىل ذلـك، ويعـد رأيـه رأيـا، -ومل يبلغ تلك الدرجة-واالجتهاد يف الدين 
يكون -، وتارة -يكون ذلك يف جزئي وفرع من الفروع-ولكن تارة : ًخالفه خالفاو

َّ كـان مـن األصـول االعتقاديـة، أو مـن األصـول -ٍّيف كيل وأصل من أصول الدين
ّ، فرتاه آخذا ببعض جزئيات الرشيعة يف هدم كلياهتا-ّالعلمية ِ ً حتى يصري منهـا إىل ،

ٍة بمعانيها، وال رسوخ يف فهم مقاصدهاِما ظهر له بادي رأيه، من غري إحاط ُ ُ ٍ. 
ُوهذا هو املبتدع، وعليه نبه احلديث الصحيح؛ إنه  ُإن اهللا ال يقبض «:  قالخَّ

ّالعلم انتزاعا ينتزعه من الناس ِ حتى إذا مل يبـق ، ولكن يقبض العلم بقبض العلامء؛ً ُ
ٍ، اختذ الناس رؤوسا جهاال، فسئلوا، فأفتوا بغري علم، فضلوا وأضلواًعاملا ً ً«.( 

ُتعلمو العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن : ( قالتوعن عبد اهللا بن مسعود  ُُ
ُّيذهب أهله، أال وإياكم والتنطع، والتعمق، والبدع، وعليكم بالعتيق ُّ ّ َُ(. 

                                                       
ًهذا مثال من جاء ليوحد األمة فأحدث فيها فرقة وحزبا؛ ليوحدها به، واحلقيقة أنه ما زادها به إال فرقـة ) ١(

ّواختالفا، وكام قيل يف حق هؤالء اجلهلة ً: 
ــــب جا ــــاٌطبي ــــه يوم ًهــــل جاءت ٌ  

ّفـــــشمر عـــــن ذراعيـــــة فلـــــام َّ  

 

  ٌفتـــــــاة آملتهـــــــا مقلتاهـــــــا
ــــا ــــا عامه ــــي يكحله ــــدم ك ِّتق َ َّ  

 

َإجا يكحلها عامها: (ويف هذا يرضب املثل ً، وهذا فيمن يقدم عىل إصالح اليشء دون علم وخربة، فبدال )ُ ٍ ُ
ُمن أن يصلحه يفسده ويتلفه، ويقال هلؤالء ُ ُ ُ: 

ـــشتمل ـــعد م ـــعد وس ـــا س ُأورده ِ َ ُ ٌ  

 

ــل ــورد اإلب ــعد ت ــا س ــذا ي ــا هك ُم ُ َ ُ  

 
 

 ).٢٦٧٣(، ومسلم )١٠٠( أخرجه البخاري :صحيح )٢(

جامع بيـان «، و)١١/٢٥٢( لعبد الرزاق »ّاملصنف«، و)٢/١١٥ (»فتح املنان«سنن الدارمي مع رشحه ) ٣(
 ).٥٩ص (»األمر باالتباع«، و)١/١٥٢ (»العلم وفضله
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نن مـن َن سـُلتتـبع«: خقـال رسـول اهللا :  قالتعن أيب سعيد اخلدري 

: ، قلنـا»ُالتبعتموهم ٍّ جحر ضبدخلوا حتى لو ،ً وذراعا بذراع،ًقبلكم شربا بشرب
 .»!فمن؟«: اليهود والنصارى؟ قال! يا رسول اهللا

ُيف هـذا احلـديث أن أمتـه سـتتبع طـرق اليهـود والنـصارى  خخيربنا النبي  َ َّ ُ َّ
ِّوسبلهم، وتوافقهم يف أقواهلم وأعامهلـم متـام املوافقـة، الـشرب بالـشرب، والـذراع  ِّ ِّ ُ ُ

َّبالذراع، ومثل لشدة متابعتهم بدخول جحر الضب دون غريه؛ لضيقه ورداءته ُ ِ ِّ َ َّ َِّ. 
ــسقالين يف  ــر الع ــن حج ــال اب ــتح«ق ــر أن ): (٦/٤٩٨ (»الف ــذي يظه ّوال

ــك  ــع ذل ــه، وم ــيقه ورداءت ــشدة ض ــضب؛ ل ــر ال ــع جلح ــام وق َّالتخــصيص إن ِّ َّ ُ  
ِّفــإهنم القتفــائهم آثــارهم، واتبــاعهم طرائقهم،لــو دخلــوا يف مثــل هــذا الــضيق  َّ ِّ ُ َ  

 ).الرديء لتبعوهم
َ، السنن »الخ..،بذراعً وذراعا ،ًلتتبعن سنن من قبلكم شربا بشرب«: خقوله ( َّ

َّوهو الطريق، واملـراد بالـشرب والـذراع وجحـر الـضب: -بفتح السني والنون- َ ُ :
املوافقة يف املعايص واملخالفـات، ال يف الكفـر، : التمثيل بشدة املوافقة هلم، واملراد

 .)خ، فقد وقع ما أخرب به خويف هذا معجزة ظاهرة لرسول اهللا 

                                                       
 ).٢٦٦٩(، ومسلم )٢٤٥٦( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

 ).٨/٤٣٦ (»رشح صحيح مسلم«النووي يف ) ٢(



 

 ١٢٥٣ السبيل بن االتباع واالبتداع: الباب اخلامس عرش

ِّإن أول ما ظهرت بوادر االتباع، كان يف زمن النبـي  ُِّ َ َّ ُّ، فـأنكره النبـي خَّ َُ  خَ
 .ّأشد اإلنكار

ّ لــام خـرج إىل حنـني، مـر بـشجرة خَّفعن أيب واقد الليثـي أن رسـول اهللا  َُّ َ
! يا رسـول اهللا: ِّيعلقون عليها أسلحتهم، فقالواُذات أنواط، : للمرشكني، يقال هلا

َاجعل ل ُنا ذات أنواط كام هلم ذات أنواطْ ٍَ ام قـال  هـذا كـ!سبحان اهللا«: خ، فقال َ
َّوالذي نفيس بيده لرتكبن سنة من  ]١٣٨:األعـراف[/ 0 1 2 3 4 5 :قوم موسى ُ َّ ُ َ
 .»كان قبلكم

ُواتباع هذه األمة سنن اليهود والنصارى شامل لكل األمور، سواء منها أمور  ِّ
ِّ العبادة، أو السلوك، وأظهـر مـا يكـون هـذا االتبـاع يف العقيدة، أو األخالق، أو ُ َ

ًاالختالف والتفرق، حيث افرتقت بنو إرسائيل إىل ثنتني وسبعني فرقـة، وتفـرتق  َّ
ًهذه األمة إىل ثالث وسبعني فرقة ّ. 

ليأتني عىل أمتي كـام «: خقال رسول اهللا :  قالبوعن عبداهللا بن عمرو 
ً؛ حتى إن كان منهم من أتى أمـه عالنيـة؛  بالنعلأتى عىل بني إرسائيل حذو النعل

لكان يف أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إرسائيل تفرقت عىل ثنتـني وسـبعني ملـة، 
ًوتفرتق أمتي عىل ثالث وسبعني ملة، كلهم يف النار، إال ملة واحدة ْن َومـ:  قالوا.»ً

  .»ما أنا عليه وأصحايب«: قال! هي يا رسول اهللا؟
                                                       

 )].٧٦ (»ظالل اجلنة«[، )٢١٨٠( أخرجه الرتمذي :حسن) ١(
 )].١٣٤٨ (»الصحيحة«[، )٢٦٤١( أخرجه الرتمذي :حسن )٢(



 

بتداع السبيل بن االتباع واال: الباب اخلامس عرش ١٢٥٤ 

 
هـات «: -غداة العقبة، وهو عىل راحلته-قال رسول اهللا : بعن ابن عباس 

َهن حىص اخلـذف- فلقطت له حصيات .»ُالقط يل َّ :  فلـام وضـعتهن يف يـده؛ قـال-ُ
 .» الغلو يف الدينإياكم والغلو يف الدين؛ فإنام أهلك من كان قبلكموثال هؤالء بأم«

:  أي»إيـاكم«: ِّ يف هذا احلديث من الغلـو يف الـدين، فيقـولخِّحيذرنا النبي 
ٍاوزة احلد يف أي أمر مـن أمـور الـدين، جم:  أي»َّوالغلو يف الدين«: احذروا، وقوله ِّ ِّ

:  أي»ُّالغلـو يف الـدين« اليهـود والنـصارى، »ّفإنام أهلك من كـان قـبلكم«: وقوله
ًبمجاوزهتم احلد يف الدين؛ حيث إهنم غلوا يف دينهم ورسـلهم إفراطـا وتفريطـا،  ً ِ ِ ُ ََّ َ ِّ َّ

 .ُووقعوا يف الرشك والكفر، فكان مصريهم إىل النار
ِزاجرا أهل الكتاب عىل غلوهم يف نبيهم عيسى ابن مريم عليه قال تعاىل  ِّ ِّ ُ ُ ً
! " # $ % & ' ) ( * + , - : الصالة والسالم

 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .
 S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A @ ? >

^ ] \ [ Z Y X W V U T]النساء[. 
ِّ تعاىل أهـل الكتـاب عـن الغلـو ينهى): (١/٧٧١ (»تفسريه«قال ابن كثري يف 

َّواإلطراء، وهذا كثري يف النصارى، فإهنم جتـاوزوا حـد التـصديق بعيـسى؛ حتـى  َّ ٌ
                                                       

، )٣٢٤٨(، وأمحـد )٣٨٧١(، وابـن حبـان )٣٠٢٩(، وابـن ماجـه )٣٠٥٧( أخرجه النسائي :صحيح )١(
 )].١٢٨٣ (»الصحيحة«[، )٩٨ (»السنة« عاصم يف ، وابن أيب)١/٤٦٦(واحلاكم 



 

 ١٢٥٥ السبيل بن االتباع واالبتداع: الباب اخلامس عرش

ًرفعوه فوق املنزلة التي أعطاه اهللا إياها، فنقلوه من حيز النبـوة إىل أن اختـذوه إهلـا  ّ
َمن دون اهللا، يعبدونه كام يعبدونه، بل قد غلوا يف أتباعه وأشياعه، ممـن ز عـم أنـه َ

ًعىل دينه، فادعوا فيهم العصمة، واتبعوهم يف كل ما قـالوه، سـواء كـان حقـا، أو  ّ ً َّ
ًباطال، أو ضالال، أو رشادا، أو صحيحا، أو كذبا، وهلذا قـال تعـاىل ً ً ً ً : ¨

¯ ® ¬ « ª ©]٣١:التوبة[.( 
ــاىل ــال تع ! " # $ % & ' ) ( * + , : وق

 .]املائدة[- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8
! " # $ % & ' ): (٢/١١٣ (»تفسريه«قال ابن كثري يف 

ُال جتاوزوا احلد يف اتباع احلـق، وال تطـروا مـن أمـرتم :  أي]٧٧:املائدة[) ( َ ُ ِّ َّ ُ ِ
َّبتعظيمه فتبالغوا فيه، حتى خترجوه عن حيز النبوة إىل مقام اإلهلية، كام صـنعتم يف  ِّ ُ

ًإهلا من دون اهللا، وما ذلـك إال القتـدائكم املسيح، هو نبي من األنبياء، فجعلتموه 
ًبشيوخ الـضالل، الـذين هـم سـلفكم ممـن ضـل قـديام  َّ 2 1 0 /

وخرجـوا عـن طريـق االسـتقامة :  أي]املائدة[3 4 5 6 7 8
 ).واالعتدال، إىل طريق الغواية والضالل

َّ غلـو إفـراط، حتـى رفعـوه فـوق منزلـة ×ُّكان غلو النصارى يف عيـسى 
َالتي أنزله اهللا إياها إىل منزلة األلوهية، وغلوا يف أتباعه، وأشـياعه؛ حتـى الرسالة  ّ ُ ِ َ

ُّادعوا فيهم العصمة، واتبعوهم يف حمدثاهتم التي ضلوا فيهـا، وأضـلوا؛ فخرجـوا  َّ
ُعن الرصاط املستقيم، وسبيل النجاة إىل سبل الضالل والغواية ُ. 
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َّوكان غلو اليهود فيه غلو تفريط، حتى أ ُُّ ُُ َّهنم كذبوه، ورموه وأمه بام برأمهـا اهللا ُ َُ ْ ّ
ِّمنه، ويسمى التفريط غلوا؛ ألن فيه جماوزة احلد يف التقصري َّ ًَ ّ ُ ُ. 

 .ٌّفاإلفراط والتفريط كالمها غلو، وكالمهامذموم
ٍ من الغلو يف الدين عامة، ومن الغلو فيـه بخاصـة خَّوقد حذرنا نبينا  َّ ِّ ًِّ َّ كـام -ِّ
ّال تطروين كام أطرت النصارى ابن مريم؛ فإنام أنـا «:  فقال-مِّغلت النصارى بنبيه ِ

 .»ُعبده، فقولوا عبد اهللا ورسوله
ًوعن انس بن مالك أن رجال قال ِّيا حممد، يا سـيدنا وابـن سـيدنا، وخرينـا : ّ ِّ

ُعليكم بتقواكم، ال يستهوينكم ! َّيا أهيا الناس«: خوابن خرينا، فقال رسول اهللا  ُ َّ ُ
ُّ أنا حممد بن عبد اهللا، عبد اهللا ورسوله، واهللا ما أحـب أن ترفعـوين فـوق ُالشيطان، ُ ُ

 .»منزلتي التي أنزلني اهللا
ًلتتبعن سنن من قبلكم شربا بشرب، وذراعا بذراع«: خوقال  ؛ حتـى لـو دخلـوا ً

ُجحر ضب التبعتموهم  .»!فمن؟«: اليهود والنصارى؟ قال!  يا رسول اهللا:، قلنا»ٍّ
َّوقد غال من قبلنا يف دينهم وأنبيائهم؛ فال بد أن يقع الغلـو يف أمتنـا، يف ديننـا  َُ ُّ ّ

ًونبينا جريا عىل سننهم ِّ. 
                                                       

 ).٣٤٤٥( أخرجه البخاري :صحيح) ١(
 .بإسناد جيد) ٨٤٨٣( أخرجه أمحد :حسن) ٢(

 ).٢٦٦٩(، ومسلم )٢٤٥٦( أخرجه البخاري :صحيح) ٣(



 

 ١٢٥٧ السبيل بن االتباع واالبتداع: الباب اخلامس عرش

َّثـم إن ): (١/٧٦ (»اقتضاء الرصاط املستقيم«قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف  َّ
ُحلني قد وقع يف طوائف مـن ضـالل املتعبـدة واملتـصوفة، َّالغلو يف األنبياء والصا

ِحتى خالط كثـريا مـنهم مـن مـذهب احللـول واالحتـاد مـا هـو أقـبح مـن قـول  ً
 .)النصارى، أو مثله، أو دونه

َّوقد ظن كثري من املنتتمني لإلسالم والتصوف أن حمبة رسول اهللا ( ُّ ََّّ ُ تبـيح خٌ
ُهلم إظهارها بام تشتهيه نفوسهم دون ر َجـوع إىل الـوحي، وفقـه األئمـة األول يف َ ُ َّ ٍ

َّنصوصه، فعرب عنها بعضهم بالعشق، ومدحوه تبعا لذلك بأن  ً َ َّخده امحـر مـورد، (َّ َّ
ُّريقه سكر مكرر، بطنه طي احلرير حني يشتد الزفري، خده التفاح الشامي ُّ َُّّ ُّ َّ!( 

َّوأصاب العدوى بعض املنتمني ألهل الـسنة معـة، فوصـفوه يف خطـب اجل: ُّ
ِّ، ذهوال منهم عن الرجـوع إىل الـنص )َبالوجه األنور، واجلبني األزهر(والقنوت  ً
 .والفقه فيه

َّبل وضع له املبتدعة تسعة وتسعني اسام، وزعموا أنه خلق مـن نـور اهللا، وأن  ً َُ ِ ُ ّ ً َ
َّوأن ! َّالدنيا واآلخرة، وأن من علومـه علـم اللـوح والقلـم: من نعمته عىل اخللق

ُعاممته َ َ علت عىل عرش الرمحنَ َّوأنه األول واآلخر والظاهر والباطن، وأن له كل ! َ َّ
ُأسامء اهللا تعاىل، وأنه أويت علم اخلمس   -كله-، جتد هذا التحريف ]مفاتح الغيب[َّ

ِ، وكتب حممد بن »بوارق احلقائق«َّ، والرواس احلموي )ُالربدة(يف شعر البوصريي  ُ ُ
َّ بخاصـة، وهـي غـيض مـن »شـفاء الفـؤاد«، و»ّديةَّالذخائر املحم«علوي املالكي 

َّفيوض الصوفية الضالة َّ(. 
                                                       

   للـشيخ سـعد احلـصني »املحبة والنرصة بـني الـرشع والعاطفـة«مقال ) ٤١-٥٢/٤٠ (»جملة األصالة«) ١(
 .-اهللاحفظه -
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 : خ يف مدح النبي »بردته«قال البوصريي يف 
ــيهم ــصارى يف نب ــه الن ــا ادعت ُدع م ِ ِّ ُ َّ َِ َ ْ َ  

 

ِواحكم بام شئت مدحا فيه واحـتكم ِ َِ ً َ  

 

 : خإىل أن قال يف وصف النبي 
َّفــإن مــن جــودك الــدنيا ورضهتــا َ ُّ َ ِ ُ َّ

  

 

ِومن علومك علم اللـوح والقلـم َ ََّ ِ ُ ِ ِ ُِ  

 

ٌّفامذا أبقى هللا، وهل بعد هذا الغلو غلو؟ ِّ ُ ُ! 
ٍوالغلو يكون بالفعل، ويكون بالرتك، فمن جتاوز احلـد يف فعـل فهـو غـال، ( َ ُ َُّ ٍ َّ

ِسواء كان الفعل من عمل اجلوارح، كالزيادة يف العبادة املرشوعة، أو التعبـد بـام مل  ُّ َّ
ًأصال، أو كان الفعل من عمل القلوب والعقائـد، وهـو أخطـر أنـواع يرشعه اهللا 

ِّالغلو، كالغلو يف األنبياء، واألولياء باإلطراء، وإنزاهلم فوق منزلتهم التـي أنـزهلم  ِّ
ِّاهللا إياها، وكالغلو باعتقاد تكفري املجتمع املسلم، والتربي منه لعصيانه َّ ِّ. 

ًويكون الغلو بالرتك أيضا، سواء ك َّ َّان الرتك من عمل اجلوارح، كمن يتقـرب ُّ َّ
ًإىل اهللا تعاىل برتك ما رشعه من العبادات، وأباحـه مـن الطيبـات؛ تزهـدا فاسـدا،  ً

 .]٨٧:املائدة[j i h g f e d: َحذر اهللا تعاىل من ذلك يف قوله
ِومنه ما فعله النفر الذين استقلوا عباداهتم عندما سألوا عن عبادة رسـول اهللا ِ ُّ َّ 

َّإين ال أتزوج النساء، فـرد علـيهم رسـول اهللا : ، فقال أحدهمخ ُ زهـدهم، خِّ َ ُ
 .»ِّفمن رغب عن سنتي فليس مني... «: وقال

                                                       
 ).٥٠٦٣( أخرجه البخاري :صحيح) ١(
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ِّويكون الغلو بالرتك أيضا يف االعتقاد وعمـل القلـوب، وهـو يكثـر يف غلـو  ُ ً َّ
ُّامللحدين والعقالنيني، والعلامنيـني الـذي يـستخفون بمعتقـدات أهـل ِّ َِّ ِ ِ  اإليـامن، ُ

 .)وينكرون ما هو معلوم بالرضورة من دين اإلسالم
ًوقد أخذت فرق من األمة باتباع سنة اليهود والنصارى شربا بـشرب، وذراعـا  ً ّ ِّ ّ

َبذراع يف الغلو، ففرق غلت يف النبي  َ ٌ ََ ِ ٌ، وفـرق غلـت يف األوليـاء والـصاحلني خِّ َ ِ
َّوغري ذلك؛ القتـدائها بأئمـة الـضالل، ومـن ذلـك  َغلـو أول فرقـة خرجـت يف ّ ِ ُّ

ُحيقـر «:  عن كثرة عبـادهتمخاإلسالم وهي اخلوارج يف العبادة، حتى قال النبي  ِ
ُأحدكم صالته مع صالهتم، وصيامه مع صيامهم َ«. 

ُوغلوا يف التكفري؛ حتى كفروا خيـار النـاس، واسـتحلوا دمـاءهم، وكفـروا  ََّ َّ ُّ َّ َ
ّمرتكب الكبرية، وغلوا يف احلاكمي ََ َ ِ ة، فخرجوا عىل والة األمور بغـري وجـه حـق، ُ

ّوبغلوهم هذا مرقوا من الدين مروق السهم من الرمية، كـام قـال  ُِّ ُ ُ يمرقـون «: خِ
ّمن الدين كام يمرق السهم من الرمية ُ«فهلكوا ،. 

َثم خرجت فرقة الشيعة التي غلت يف آل بيت النبي  َ ُ َ َّ، حتى إهنم فضلوهم خِ َّ ِ
َّوادعوا فيهم العصمة، بل وفضلوهم عىل األنبيـاء واملالئكـة، عىل أيب بكر وعمر، 

َّإىل أن رفعوهم إىل منزلة األلوهية والربوبية، ودعـوهم مـن دون اهللا، وزعمـوا أن  َ َ َّ ّ
ّهلم ترصفا يف ذرات الكون  ً ُّ  .-والعياذ باهللا تعاىل-َ

                                                       
 .للدكتور صادق عبد الرمحن الغرياين) ١٢ص (»الغلو يف الدين«) ١(

 ). ١٠٦٤(، ومسلم )٣٣٤٤( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(

 ).١٠٦٤(، ومسلم )٦١٦٣( أخرجه البخاري :صحيح) ٣(
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ّوغلوا يف بغض الصحابة؛ حتى إهنم كفروهم إال ثالثـة، أو سـتة َّ َ َّ ِ ِ ُ َ  نفـر مـنهم، َ
ِّويتهمون عائشة بام برأها اهللا منه، ويتقربون إىل اهللا بسب أيب بكر وعمر ََ َ َّ َّ. 

َثم خرجت املعتزلة الذين أزاغ اهللا قلوهبم، واتبعوا أهـواءهم، فـرتاهم غلـوا  َ  
  ُيف منزلة العقل مقابل النقل، حتـى إهنـم رفعـوه فـوق منزلتـه، والتـي هـي فهـم 

ِّالدين، وتـدبر كـالم رب ً العـاملني، إىل أن جعلـوه حكـام عـىل الـدين، فـام وافـق ُّ َ َ  
ُعقوهلم الفاسدة الكاسدة؛ قبلوه، ومـا خالفهـا؛ رفـضوه وردوه، وأتـوا بغلـوهم  َ  
  هــذا بمحــدثات كثــرية، وأصــول فاســدة، واتبعــوا فيهــا غــري ســبيل املــؤمنني، 

تـى قـال َّوأسقطوا عدالة الصحالة املقربني، وتنكبوا سـنة اخللفـاء الراشـدين، ح
ولو شهدت عندي عائشة، وعـيل، وطلحـة عـىل باقـة بقـل، مل : (واصل بن عطاء
 .)أقبل بشهادهتم
عيل، وعـثامن، وطلحـة، والـزبري عـىل نعـل؛ مـا  لو شهد عندي: (ويف رواية

 .)أجزت شهادهتم
َثم خرجت فرقة الصوفية التي غلت يف النبي  َ َّ  وزيـادة، -كام سبق ذكره- خُ

ُاء والصاحلني؛ حتى اختذوا قبورهم مساجد وأعيادا، وذبحوا هلا، وغلت يف األولي َ َ ً ُُ َ َ َّ
ُوطافوا هبا، ورصفوا هلا من العبادة ما ال جيوز إال هللا عز وجل َُ َ. 

                                                       
 ).١٨ (»أخبار عمرو بن عبيد«اخرجه الدارقطني يف ) ١(

 ).١٨ (»أخبار عمرو بن عبيد«ارقطني يف أخرجه الد) ٢(
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َوغلوا يف الكشف والوجد والذوق، والتي هي من وساوس الشيطان، حتـى  َ
ّقدموها عىل العلم بالكتاب والسنة، حتى نقل ابـن اجلـوزي ً شـيخا صـوفيا َأن: (َّ ًّ

ًرأى مريدا وبيده حمربة، فقال له ِ َأخف سوأتك: ُ َ ََ ِ ْ( بل أسقطوا منهـاج الـصحابة ،َ
والتابعني وأتباعهم من أهل احلديث واألئمة يف حفظ مـرياث النبـوة، حتـى قـال 

ِّأخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عـن احلـي الـذي ال : (ُأحد كربائهم ً
ّحدثني قلبي عن ريب، وأنتم تقولون: ناُيموت، يقول أمثال َ ِحـدثني فـالن، وأيـن : َّ َ َّ َ

 .)مات: مات، عن فالن، وأين هو؟ قالوا: هو؟ قالوا
ِّوهذا احلديث وإن كان فيه مقال عند املحدثني، فهو صحيح : (وقال الشعراين َ ُ
 .)عند أهل الكشف

ٍوما خرجت فرقة يف اإلسالم؛ إال وقد غلت يف أمر من أ َ ِّمور الدين، خرجـت َ
 .به عن سبيل املؤمنني، ومنهاج السلف الصاحلني

 
ّعن عمر بن اخلطاب  َ َ ُّهنينا عن التكلف«:  قالتُ َّ ِ َ ُِ«. 

ٌ أهنم هنو عن التكلف، وهذا احلديث موقـوف، تخيربنا عمر بن اخلطاب  ّ ُ ُ ّ
ّله حكم الرفع، فعندما يقول الصحايب هنينا، فكأنه يقـ ، خهنانـا رسـول اهللا : ولُ

                                                       
 ).٤٣٣ص (»تلبيس إبليس«) ١(

 ).٢٢٦ص( مللناوي »ّالكواكب الدرية«، و)١/٣٦٥ (»الفتوحات املكية«) ٢(
 ).١/٢٨ (»امليزان«) ٣(

 ).٧٢٩٣( رواه البخاري :صحيح) ٤(
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َأن يتكلف اإلنسان ما ال علم له به، وحياول (ُهنينا : أي: »ُّينا عن التكلفُهن«ومعنى  ََّ ِ ُ َ
 .)َأن يظهر بمظهر العامل العارف، وليس كذلك

ال أسألكم عىل : ، أي]ص[. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8: قال تعاىل
ُّما جئتكم به أجرا، أشق به عليكم، وال أ َّدعي ما ليس يل، أو أقول مـا لـيس يل بـه ً

ّعلم، وال أتبع إال ما يوحى إيل ُ ُ َّ. 
  ُّيـا أهيـا :  فقـالتدخلنـا عـىل عبـد اهللا بـن مـسعود : (وعن مرسوق قال

ًمن علم شيئا فليقل به، ومن مل يعلم فليقل! َّالناس َّاهللا أعلم، فـإن مـن العلـم أن : َ
. / 0 1 2 3 4 5 6 : خِّتعـاىل لنبيـه اهللا أعلم، قال اهللا : تقول ملا ال تعلم

 .)]ص[7 8
التي أمر اهللا فيهـا نبيـه -وهذا الكالم من عبد اهللا بن مسعود تفسري هلذه اآلية 

ً، بأن من علم شيئا قال به، ومن ال يعلـم يقـول-، أن ال يكون من املتكلفنيخ َّ :
َّاهللا أعلم، أما من يتكلف بالظن والتخمني أشياء ال يعل مها؛ ليظهر بمظهر العارف َّ

ُّفهذا هو التكلف املنهي عنه ُّ َّ. 
ٌدخلت أنا وصاحب يل عـىل سـلامن : وعن شقيق أيب وائل، قال َ، فقـرب تُ َّ َ َ

ًإلينا خبزا وملحا، فقال ًِ ُ هنانا عن التكلف لتكلفت لكمخلوال أن رسول اهللا : (ُ َّ ُّ.( 

                                                       
 .للعثيمني) ٤/٣٠٨ (»رشح رياض الصاحلني«) ١(
 ).٢٧٩٨(ومسلم ، )١٠٠٧( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(
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َلو كان يف ملحنا سعرت: فقال صاحبي ََ ِ ِ! 
ّته إىل البقال، فرهنها؛ فجاء بسعرت، فألقاه فيـه، فلـام أكلنـا قـال فبعث بمطهر َّ

 .َّاحلمد هللا الذي قنعنا بام رزقنا: صاحبي
ّلو قنعت بام رزقت؛ مل تكن مطهريت مرهونة عند البقال: (فقال سلامن ً ََ َِ ُ ِ(. 

ٍفلقد كان أصحاب حممد  ً أعمق هذه األمة علـام، وأقلهـا تكلفـا، لـذلك خُ ُّ َّ ً ّ َ
ًمـن كـان مـستنا : (تّنوا هم األئمة والقدوة، كام قال عبـد اهللا بـن مـسعود كا ُ

ُفليستن بمن قد مات، فإن احلي ال تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب حممد  ّ َّ ، خَّ
ٌكانوا أفضل هذه األمة، وأبرها قلوبا، وأعمقها علام، واقلها تكلفا، قوم اختـارهم  َّ ًّ ًً

َفاعرفوا هلم فضلهم، واتبعوهم يف آثارهم، ومتسكوا ، ُاهللا لصحبة نبيه، وإقامة دينه َ ُ ِ
 .)َّ، فإهنم كانوا عىل اهلدي املستقيمبام استطعتم من أخالقهم ودينهم

َّأما من جاء بعدهم وبعد القرون املفضلة، فإن الكثري منهم ال يـصل علمهـم إىل  ّ
َّين والـدنيا؛ ألهنـم ِّتراقيهم، ومع ذلك يتكلفون ليظهروا بمظهر العلامء، فأفسدوا الد

َيفتون بغري علم، وبنصف علم، أي ُ َّبآرائهم املتكلفة؛ وهلذا قال شيخ اإلسـالم ابـن : ُ
ِّما أفسد الـدنيا والـدين إال : كانوا يقولون: (»الفتوى احلموية«تيمية رمحه اهللا يف كتابه  ُّ

ُنصف متكلم، نصف فقيه، نصف لغوي، نصف طبيب: أربعة ِّ(. 
                                                       

 )].١٣٧ (»سلسلة اآلثار الصحيحة«[ ، )٤/١٢٣(أخرجه احلاكم : حسن) ١(
 ).١/٣٠٥( عن ابن عمر »احللية«، وأبو نعيم يف )٢/٣١٧ (»جامع البيان«أخرجه بنحوه ابن عبد الرب يف ) ٢(

تكلم، نـصف مـ: أكثـر مـا يفـسد الـدنيا: وقد قال بعض النـاس): (٦٨ص (»الفتوى احلموية الكربى«) ٣(
ِّونصف متفقه، ونصف متطبب، ونصف نحوي ِّ هذا يفسد األديان، وهذا يفسد البلـدان، وهـذا يفـسد : ُ

 ).األبدان، وهذا يفسد اللسان
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ُفإنه أفسد األديان والعقائد؛ ألن أهل الكـالم الـذين نـالوا مـن : أما املتكلم( ّ ّ
ّالكالم شيئا، ومل يصلوا إىل غايته؛ اغرتوا به، وأما أهل الكـالم الـذين وصـلوا إىل  ُّ ِ َ ً

 .غايته فقد عرفوا حقيقته ورجعوا إىل احلق
ّيفسد البلدان؛ ألنه يقيض بغري احلق: ونصف فقيه ُ ِ  فيفـسد البلـدان، فيعطـي: ُ

 .ّحق هذا هلذا، وهذا هلذا
َّونصف نحوي؛ ألنه يفسد اللسان؛ ألنه يظن أنه أدرك قواعد اللغـة العربيـة،  َّ ُ َُّّ ُِ

 .ّفيتكلم وهو ال يعرف، فيلحن فيفسد اللسان
ًفيفسد األبدان؛ ألنه ال يعرف، فربام يـصف دواء يكـون داء، : ونصف طبيب ً ّ ُ َ

 .وربام ال يصف الدواء فيهلك املريض
ُل أنه ال جيوز لإلنـسان أن يفتـي إال حيـث جـازت لـه الفتـوى، وال فاحلاص ّ

ُيتعجل وال يترسع، إن كان اهللا عز وجل قد أراد أن يكون إمامـا للنـاس يفتـيهم،  َّّ ً ّ
ُوهيدهيم إىل رصاط مستقيم، فإنه سيكون، وإن كـان اهللا مل يـرد ذلـك فلـن يفيـده  ُ ّ َ

 .)ُّترسعه يف الفتوى
ّوروي أن ُينازع من فوقه، ويتعاطى مـا الينـال، : ( ثالث عالماتِّللمتكلف: ُ

 .)ويقول ما ال يعلم

                                                       
 .للعثيمني) ٤/٣٠٩ (»رشح رياض الصاحلني«) ١(

ًوال يصح مرفوعا) ٢( ُّ! 
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 .ً، قاهلا ثالثا»ِّهلك املتنطعون«:  قالخّ أن النبي تعن ابن مسعود 

هلـك «:  قـالخّ يف هذا احلـديث أن النبـي تخيربنا عبد اهللا بن مسعود 
ِّ، وهم املتعمقون املتـشددون يف غـري »ِّملتنطعونهلك ا، ِّهلك املتنطعون، ِّاملتنطعون ِّ

ّموضع التشديد يف أمورهم الدينية والدنيوية، أي َّتلفوا وخرسوا؛ ألن من شـدد؛ : ّ َّ ُ ِ
ّفإن أمره إىل شدة، قال رسول اهللا  ٌإن هذا الدين يرس، ولن يشاد الدين أحـد «: خَّ َِّ ُ ُ

ُيفية الـسمحةُّأحب الدين إىل اهللا احلن«: ، وقال»إال غلبه ّ«ُال تـشددوا «: ، وقـال ِّ َُ
ّعىل أنفسكم؛ فإنام هلك من قبلكم بتشديدهم عىل أنفسهم، وسـتجدون بقايـاهم 

 .»ِّيف الصوامع والديارات
ُما يفعله بعضهم يف الوضوء، حيث يزيد يف الوضـوء عـن : ُّومن أمثلة التشدد ُ

ٍثالث، أو أربع، أو مخس، أو أكثر من ذلك ٍ ٍ. 
َغتسال؛ حيث يشدد عىل نفسه يف إدخال املـاء يف أذنيـه، ويف منخريـه، ويف اال َ ِ ُ

ًويف ختليل حليته، فيتعب نفسه تعبا عظيام هو يف غنى عنه ً َُ ُ. 
                                                       

 ).٢٦٧٠( رواه مسلم :صحيح) ١(
 ).٣٩( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(

: بـاب: (، فقالتمن حديث ابن عباس ) كتاب اإليامن (»صحيحه«ًه البخاري تعليقا يف  ذكر:حسن) ٣(
 ].ّوحسنه اإلمام األلباين فيه) [٢٨٧ (»األدب املفرد«، فذكره ووصله يف )خّالدين يرس، وقول النبي 

 »حةالـصحي«[، )٥٥٥١ (»الكبـري«، والطـرباين يف )٨٥٩ (»التاريخ الكبـري« أخرجه البخاري يف :حسن) ٤(
)٣١٢٤.[( 



 

بتداع السبيل بن االتباع واال: الباب اخلامس عرش ١٢٦٦ 

ُويف قصة بني إرسائيل؛ حيث أمرهم موسى عليه الصالة والسالم أن يذبحوا 
ّبقرة، فتعنتوا وتشددوا، فشدد اهللا عليهم، فذبحوها وما كـادوا يف ّ علـون، فهـؤالء ّ

 .»هلك املتنطعون«: ينطبق عليهم احلديث
ُومن ذلك ما يفعله بعض الطلبة املجتهدين يف باب التوحيد؛ حيث جتدهم إذا (

ِّمرت هبم آيات صفات الرب عز وجل جعلوا ينقبـون عنهـا، ويـسألون أسـئلة مـا  َ ُ ّ
ّكلفوا هبا، وال درج عليها سلف األمة من الـصحابة والتـابعني وأئمـة ِّ  اهلـدى مـن ُ

ًبعدهم، فتجد الواحد ينقب عن أشياء ليست مـن األمـور التـي كلـف هبـا تنطعـا  ُّ ِِّّ ُ َ ُ َُ
ًوتشدقا، فنحن نقول هلؤالء َإنه يسعكم ما وسع الصحابة : ُّ َ ُ َِ  فأمـسكوا، وإن مل يَ

ّيسعكم، فال وسع اهللا عليكم ، وثقوا بأنكم ستقعون يف شدة ويف حرج ويف قلق ّ ّ. 
ّإن اهللا عـز وجـل لـه أصـابع كـام جـاء يف : ّعض الناس يقولّومثال ذلك أن ب
ّإن قلوب بنـي آدم كلهـا بـني أصـبعني مـن أصـابع الـرمحن، «: احلديث الصحيح

ِّ، فيـأيت هـذا املتنطـع فيبحـث كـم عـدد هـذه »ّكقلب واحد يرصفه حيث يشاء
 .األصابع؟ وهل هلا أنامل؟ وكم أناملها؟ وما أشبه ذلك

ُينزل«: ًكذلك مثال ّ ربنا إىل السامء الدنيا كل ليلة، حني يبقـى الثلـث األخـريَ ُّ ُّ« ،
كيف ينزل؟ ومل ثلث الليل؟ وثلث الليل يدور عىل األرض كلها، معنـى هـذا : يقول

ُأنه نازل دائام، وما أشبه ذلك من الكالم الذي ال يؤجرون عليـه، وال حيمـدون، بـل  ً ٌ
 .ِّىل الذم أقرب منهم إىل املدحهم إىل اإلثم أقرب منهم إىل السالمة، وهم إ

                                                       
 ).٢٦٥٤( أخرجه مسلم :صحيح) ١(

 ).٧٥٨(، ومسلم )١١٤٥( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(
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َهذه املسائل التي مل يكلف هبا اإلنسان، وهي مـن مـسائل الغيـب، ومل يـسأل  َُ َّ
عنها من هو خري منه، وأحرص منه عىل معرفة اهللا بأسامئه وصفاته، جيب عليـه أن 

َيمسك عنها، وأن يقول ِ ّسمعنا وأطعنـا، وصـدقنا وآمنـا، أمـا أن يبحـث أشـياء : ُ َّ َّ ِ
ُّة ما هلا فائدة، فإن هذا ال شك أنه من التنطعدقيق َّّ. 

ّومن ذلك أيضا ما يفعله بعـض الطلبـة مـن إدخـال االحـتامالت العقليـة يف  ً
ِّحيتمل كذا، وحيتمل كذا؛ حتى تضيع فائدة النص، : ّالدالئل اللفظية، فتجده يقول َّ

ُوحتى يبقى النص كله مرجوحا ال يـستفاد منـه، فهـذا غلـط، والو ًُّ ّ اجـب األخـذ َّ
ّبظاهر النصوص وطرح هذه االحتامالت العقلية، فإننـا لـو سـلطنا االحـتامالت  ّ ّ

ّالعقلية عىل األدلة اللفظية يف كتـاب اهللا وسـنة رسـوله  ّ  مـا بقـي لنـا حـديث خّّ
ّواحد، أو آية واحدة يستدل هبا اإلنسان، وألورد عليها كل يشء، واألمور العقلية  ُّ ِ

ّاالت من الـشيطان، يلقيهـا يف قلـب اإلنـسان؛ حتـى ّهذه قد تكون ومهيات وخي
َيزعزع عقيدته وإيامنه، والعياذ باهللا َُ(. 

 
ِّعن خباب بن األرت  ٌوهـو متوسـد - خشكونا إىل رسـول اهللا :  قالتَّ ِّ

كـان «: أال تستنرص لنـا؟ أال تـدعو اهللا لنـا؟ قـال: ، قلنا له-ُبردة له يف ظل الكعبة
ُفيمن قبلكم حيفر له يف األرض فيجعل فيه، فيجاء باملنـشار، فيوضـع عـىل الرجل  ُ

                                                       
 ).٥٦٦-١/٥٦٥ (»رشح رياض الصاحلني«) ١(
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ّرأسه فيشق باثنتني، وما يصده ذلك عن دينه، واهللا، ليـتمن اهللا هـذا األمـر، حتـى  َ َّ ُ
يسري الراكب من صنعاء إىل حرضموت ال خيـاف إال اهللا، أو الـذئب عـىل غنمـه، 

 .»ّولكنكم تستعجلون
َّإن االبتالء سنة  هللا تعاىل جارية يف املؤمنني؛ لتمييز الصادق من الكاذب، والقوي َّ

z y x w v u t s r q } | { : من الضعيف، قال تعـاىل

« ª © ̈ َّ، وملــا كــان ]العنكبــوت[~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
ًاألنبياء أقوى الناس إيامنا، وأعظمهم صربا، كانوا أشدهم ابتالء، ولذلك قـال النبـي  َّ ً ً َّ

ُ الناس بالء األنبياء، ثم األمثل فاألمثل يبتىل الرجل عىل حسب دينه؛ فـإن ُّأشد«: خ َّ ً َّ
ُكان يف دينه صلبا اشتد بالؤه، وإن كان يف دينه رقة؛ ابتيل حسب دينه، فام يربح الـبالء  ََّّ ِ ُ ً

 .»بالعبد حتى يرتكه يميش عىل األرض ما عليه من خطيئة
ُّفلقد تعرض النبي  مـا أوذي «: ذى من املـرشكني، حتـى قـالِّ إىل أشد األخََّ

ُأحد ما أوذيت يف اهللا عز وجل ٌ«. 
َوبلغ األذى به وبأصحابه  َ يف مكة ذروته، حتى قتل بعض أصحابه حتـت خَ ِ ُ

 ومعه بعـض الـصحابة إىل رسـول توطأة التعذيب، فجاء خباب بن األرت 
ًمتكئا عىل :  أي»ًمتوسدا« وكان خاهللا  ِ ُء يلتحـف بـه، وقـد ، وهي كـسا»بردة له«َّ ُ ٌ

                                                       
 ).٦٩٤٣، ٣٨٥٢، ٣٦١٢( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

 )].١٤٣ (»الصحيحة«[، )٢٣٩٨( أخرجه الرتمذي :صحيح) ٢(

 )].٢٢٢٢ (»يحةالصح«[، )٤/٥١( أخرجه الديلمي :حسن) ٣(
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ّ فجاؤوا يشكون له ما جيدونه من الكفـار، ويطلبـون »ظل الكعبة«ًكان مستظال يف 
 مأمور بالصرب وعدم االسـتعجال خمنه أن يستنرص ويدعو هلم، ولكن الرسول 

¼ ½ ¾ ¿ À : هلم، كام صرب أولو العزم من الرسل من قبله، قـال تعـاىل

Å Ä Ã Â Á]بالـصرب كـام صـرب مـن خ النبـي ، فأمرهم]٣٥:األحقاف 
ّقبلهم من املؤمنني، فاهللا عز وجل أمر نبيه بالصرب كام صرب من قبله من الرسل مـن 

َ أمر املؤمنني بالـصرب كـام صـرب مـن قـبلهم مـن املـؤمنني خُّأويل العزم، والنبي  َ
َّالصادقني، وبني هلم أن االبتالء سنة هللا جارية يف املؤمنني قبـل النـرص و ٌّ ٌ َّ ّ التمكـني، َّ

كـان الرجـل فـيمن «: خفقد حصل االبتالء للذين آمنوا قـبلكم؛ فقـول النبـي 
ُقبلكم حيفر لـه يف األرض فيجعـل فيـه، فيجـاء باملنـشار آلـة للنحـت : ، املنـشار»ُ

َّفيوضع عىل رأسه فيشق«: خِّوالتفريق، وقول النبي  ُ ُّ باثنتني، وما يصده ذلك عن َ
ّيقتل هبذه الطريقة ا:  أي»دينه ّلشنيعة املخيفة؛ لريتد عن دينه واتبـاع نبيـه فيـصرب، ُ ّ َّ

ّوما يصده هذا التعذيب وهذا التقتيل عن دينه ّ ُّ. 
ّواهللا ليتمن اهللا هذا األمر«: خوقوله  َّ ُِ حتى يسري «: خِّالدين، وقوله :  أي»َ

:  أي»الراكب من صنعاء إىل حرضموت ال خياف إال اهللا، أو الذئب عىل غنمه
ّواألمان بني الناس يف األرض، وينرص اهللا هذا الدين وأهله حتى ينترش األمن  ّ

ٌاملسافر من صنعاء وهي قرية بباب دمشق من بالد الشام، إىل : يسري الراكب، أي
ال خياف قبائل : حرضموت من اليمن، ال خياف إال اهللا، أو الذئب عىل غنمه، أي

َّيف طريقه، أو قطاع طريق، أو أي عدو؛ ألن هذا وعد  > = < ? : اهللا تعاىلّ
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 L K J I H G F E D C B A @
 ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M

d c b a ` _]النور[. 
ّتستعجلون النرص والتمكني والفرج، :  أي»ّولكنكم تستعجلون«: خوقوله  ّ

 .وهو قادم ال حمالة، عندما تتهيأ أسبابه، فاصربوا وال تتعجلوا
 : وقد صدق من قال

ُبن املجــد متــرا أنــت آكلــهَال حتــس َ ً َ َّ  

 

ِلن تبلغ املجد حتى تلعـق الـصربا َّ ََ َ ّ َ ََ ُ  

 

َفإن من استطول الطريق، واستأخر النرص؛ تعرض له آفتان َ َ ّ: 
ُ الوهن، والضعف، والفتور، واالنتكاس عىل عقبيه:األوىل َّ ُ ََ. 
 . االستعجال:الثانية

ُواالستعجال يدفع إىل التكلف، والتنطع، والغلو، ُ  فاملـستعجلون يريـدون أن ّ
ّيدعوا الناس إىل ما هم عليه، وليس معهم أثارة من علـم، فيتكلفـون ويتنطعـون  َّ ّ
ّويغلون يف االستدالل واالستنباط، فلربام كفروا املسلمني بغـري حـق، أو خرجـوا  ُ َ
ًعىل حاكم ظامل، ومل يروا منه كفرا بواحا عندهم فيه مـن اهللا برهـان، أو أوقعـوا يف  ً

ُّ ما يؤذيه وال يرضه، فيسلطونه عليهم، وحيملون أنفسهم من الـبالء مـا ال عدوهم َ
ُيطيقون، ويذلون أنفسهم، ويضيعون جهودهم وأتباعهم َ ِّ ُ ُِ ت، فعـن حذيفـة 

                                                       
 .وهذا حال كثري من بالد اإلسالم اليوم، وال حول وال قوة إال باهللا) ١(
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َّال ينبغي للمؤمن أن يذل نفـسه«: خقال رسول اهللا : قال ِ ُّوكيـف يـذل : ، قـالوا»ُ
 .»ُيتعرض من البالء ما ال يطيقه«: َنفسه؟ قال

مـن تعجـل الـيشء قبـل أوانـه عوقـب : (َّوليتدبر املستعجلون هـذه احلكـم
 ).ّمن تصدر قبل أوانه، فقد تصدى هلوانه(، و)بحرمانه

َأهيام أفضل للرجل؛ أن يمكن، أو يبـتىل؟ فقـال: ّوقد سئل الشافعي رمحه اهللا ُ َ َُّ ُّ :
ُال يمكن حتى يبتىل( ُّ(. 

ـــاىل ـــال تع S R Q P O N M L K J T : ق

U]ُبالـصرب واليقـني تنـال : (، ومنها أخذ شيخ اإلسالم ابن تيمية قوله]السجدة
 .)ُاإلمامة يف الدين

 
ُيستعمل علـيكم أمـراء، فتعرفـون «: ، أنه قالخ زوج النبي لعن أم سلمة  ُ

، قـالوا يـا » وتابعوتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من ريض
ُأال نقاتلهم؟ قال! رسول اهللا َّال، ما صلوا«: ُ  .-من كره بقلبه وأنكر بقلبه: أي- »َ

 خسمعت رسول اهللا :  قالتويف رواية عن عوف بن مالك األشجعي 
بوهنم وحيبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، حتخيار أئمتكم الذين «: يقول

                                                       
 )].٦١٣ (»الصحيحة«) [٤٠١٦( أخرجه ابن ماجه :حسن) ١(

 ).٢٥٨ص( البن قيم اجلوزية »الفوائد«) ٢(
 ).٣/٣٠٢ (»جمموع الفتاوى«) ٣(

 ).١٨٥٤( أخرجه مسلم :صحيح) ٤(
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قالوا : ، قال» ويبغضونكم، وتلعنوهنم ويلعنونكمورشار أئمتكم الذين تبغضوهنم
ال، : ال؛ ما أقاموا فيكم الصالة، قـال«: أفال ننابذهم عند ذلك؟ قال! يا رسول اهللا

ًما أقاموا فيكم الصالة، أال مـن ويل عليـه وال، فـرآه يـأيت شـيئا مـن معـصية اهللا،  ٍ
 .»ًفليكره ما يأيت من معصية اهللا، وال ينزعن يدا من طاعة

ــصامت  ــن ال ــادة ب ــة عــن عب ــالتويف رواي ــا رســول اهللا :  ق  خدعان
َأن بايعنـا عـىل الـسمع والطاعـة يف منـشطنا : ، فكـان فـيام أخـذ علينـا]ه[فبايعنا

ٍومكرهنا، وعرسنا ويرسنا، وأثرة علينا، و ُ ِ ّإال أن «: ُال ننازع األمر أهلـه، قـال] أن[ُ
ًتروا كفرا بواحا عندكم من اهللا فيه برهان ً«. 

  ّ عالقة الراعـي بالرعيـة، وعالقـة الرعيـة بـالراعي أكمـل خلقد بني النبي 
ّبيان يف أحاديث كثرية شائعة ذائعة؛ وذلك ألمهية هـذا املوضـوع يف حيـاة األمـة؛  ّ
ُألن أي خلل يف هذه العالقة؛ يـؤدي إىل خطـر عظـيم، ورش مـستطري، ال تـضبط  ّ

ُتهـك فيـه األعـراض، وتـستباح بدايته، وال تعرف هنايته، تسفك فيه الـدماء، وتن َُ
 .األموال واملمتلكات

ُيـستعمل علـيكم أمـراء، «:  أخـرب أنـهخففي حديث أم سلمة زوج النبـي 
تعرفون بعض أعامهلم ملوافقتها للرشع، وتنكرون بعضها :  أي»فتعرفون وتنكرون

من كره مـا :  أي»فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم«: ملخالفتها للرشع، وقال
                                                       

 .)١٨٥٥( أخرجه مسلم :صحيح) ١(

 ).١٨٤٠(، ومسلم )٧٠٥٥( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(
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لونه من منكرات، وأنكرها بقلبه فقد برئ مـن إثمهـا، وسـلم مـن عقوبتهـا، يعم
يـا رسـول اهللا «: عليه اإلثم والعقوبة، وقوهلم:  أي»ولكن من ريض وتابع«: وقوله

ال تقاتلوهم مـا :  أي»ال؛ ما صلوا«: أال ننكر عليهم بالقتال؟ قال:  أي»أال نقاتلهم
ّداموا يصلون ُ. 

خيار أئمتكم الذين حتبوهنم «: ّ أنخرب النبي ويف حديث عوف بن مالك أخ
 .تدعون هلم ويدعون لكم:  أي»وحيبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم

ال؛ مـا أقـاموا «: أفال ننكر عليهم ونقاتلهم، وقوله:  أي»أفال ننابذهم«: وقوله
 .ال تقاتلوهم ما صلوا وما سمحوا لكم بالصالة:  أي»فيكم الصالة

:  أي» فبايعنـاهخدعانـا رسـول اهللا «: ن الـصامت قـالويف حديث عبادة بـ
أن «: فيام أخذ علينا من العهد، وقولـه:  أي»فكان فيام أخذ علينا«: عاهدناه، وقوله

ّبايعنا عىل السمع والطاعة  لـوالة األمـور أخذ علينا العهد أن نسمع ونطيـع:  أي»ّ
ُيف منشطنا ومكرهنا، وعرسنا، ويرسن«: ونجتنب هنيهم، وقوله جيـب طاعـة :  أي»اُ

اختـصاص والة :  أي»وأثرة علينا«: والة األمور فيام حتبه النفوس وتكرهه، وقوله
ال نخـرج :  أي»وأن ال ننازع األمـر أهلـه«: ُ بأمور الدنيا، وقوله-األمراء-األمور 

ًإال أن تروا كفرا بواحا«: عىل والة األمور، ونأخذ منهم احلكم ًكفرا ظـاهرا، :  أي»ً ً
ٍعلم وأدلة عىل أن ما قاموا به مـن أقـوال، :  أي»ندكم من اهللا فيه برهانع«: وقوله ّ ٌ ِ

ّأو أعامل كفر متيقن ال شك فيه، وال ريب يعرتيه ٍ. 



 

بتداع السبيل بن االتباع واال: الباب اخلامس عرش ١٢٧٤ 

فال جيوز اخلروج عىل والة األمور إذا ارتكبوا املعايص والكبائر التي هي دون 
علـيهم ّالكفر األكـرب املخـرج مـن امللـة، واسـتأثروا بـاألموال، وجيـوز اخلـروج 

 :برشطني معتربين عند العلامء الربانيني، ومها
ُّ أن يظهروا الكفر البواح الرصاحً:أوال ِ ُ. 
 . القدرة واالستطاعة عىل اخلروج عليهم:ًثانيا

 
 

ّإن لوالة األمور عىل الرعية حقوقا أوجبها اإلسالم، وأكد عىل االهتامم هبـا، ( ً
ُورعايتها، والقيام هبا، فإن مـصالح األمـم واملجتمعـات ال تـتم، وال تنتـنظم إال  ّ
ّبالتعاون بني اآلمر واملأمور، وقيام كل بام جيب عليه من واجبـات، وأداء مـا محـل 

 .)من أمانة ومسؤوليات
Ç :  قال تعـاىلُيسمع أمره وجيتنب هنيه،: السمع والطاعة باملعروف، أي: ًأوال

 Ë Ê É ÈÑ Ð Ï Î Í Ì]ت، وعن أيب هريـرة ]٥٩:النـساء 
من أطاعني فقد أطاع اهللا، ومن يعـصيني فقـد عـىص اهللا، «:  قالخعن النبي 

ِومن يطع األمري؛ فقد أطاعني، ومن يعص األمري؛ فقد عصاين َ«. 
                                                       

 ).٢٤ص (»األدلة الرشعية«) ١(
 ).١٨٣٥(، ومسلم )٧١٣٧( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(



 

 ١٢٧٥ السبيل بن االتباع واالبتداع: الباب اخلامس عرش

عـىل املـرء املـسلم، الـسمع «: ّ أنـه قـالخ عـن النبـي بوعن ابن عمر 
ُإال أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعـصية، فـال سـمع وال ّوالطاعة فيام أحب وكره؛  ُ

ال طاعة يف معـصية اهللا عـز وجـل، إنـام «: خ؛ وذلك ألنه كام قال النبي »طاعة
 .»الطاعة يف املعروف

 عـن النبـي ت فعن أيب هريرة ّالوفاء ببيعة اخلليفة األول فاألول ونرصته،: ًثانيا
ُأعطـوهم حقهـم، فـإن اهللا سـائلهم عـام ُفوا ببيعة األول فاألول، و«:  قالخ ُ

 .»اسرتعاهم
ومن ... «: خقال رسول اهللا :  قالبوعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص 

ُبايع إماما فأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه  ً
 .»فارضبوا عنق اآلخر

  ا ســتكون إهنــ«:  يقــولخســمعت رســول اهللا : وعــن عرفجــة قــال
ّوهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمة وهي مجيع؛ فـارضبوه بالـسيف  ٌهنات ِّ

 .»ًكائنا من كان
                                                       

 ).١٨٣٩(، ومسلم )٧١٤٤( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

 ).١٨٤٠(، ومسلم )٧١٤٥( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(

 ).١٨٤٢(، ومسلم )٣٤٥٥( أخرجه البخاري :صحيح) ٣(

 ).١٨٤٤( أخرجه مسلم :صحيح) ٤(

 .الفتن واألمور احلادثة: اهلنات) ٥(

 ).١٨٥٢( أخرجه مسلم :صحيح) ٦(



 

بتداع السبيل بن االتباع واال: الباب اخلامس عرش ١٢٧٦ 

إذا بويع خلليفتـني، «: خقال رسول اهللا :  قالتوعن أيب سعيد اخلدري 
 .»ر منهامِفاقتلوا اآلخ

َأن ال يناز: ًثالثا َ ٌعوا اإلمارة، ما مل ير منهم كفـر بـواح، ُ ٌ َ عـن عبـادة بـن الـصامت فُ
ُ فبايعناه، فكان فيام أخذ علينـا أن بايعنـا عـىل خَدعانا رسول اهللا :  قالت

ُالسمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنـا، وعـرسنا ويـرسنا وأثـرة علينـا، وأن ال 
ًإال أن تروا كفرا بواحا عندكم من اهللا فيه برهان«: ننازع األمر أهله، قال ً«. 

َأن حي: ًرابعا :  قـالخ فعن عوف بن مالك، عـن النبـي دعى هلم،ُص ويَلُخيبوا وُ
ّخيار أئمتكم الذين حتبوهنم وحيبونكم، ويـصلون علـيكم وتـصلون علـيهم، « ُّ َ ُ ُ

 .»...ُورشار أئمتكم الذين تبغضوهنم ويبغضونكم، وتلعنوهنم ويلعنونكم
هللا عـز وجـل، «: َِملـن؟ قـال: ، قلنـا»الـدين النـصيحة«: خوقال رسول اهللا 

اخللـوص، : ، والنـصيحة لغـة»ولكتابه، ولرسوله، وألئمة املـسلمني وعـامتهم
 .وهي بمعنى إرادة اخلري للمنصوح له

قـال :  قـالت إكرامه وتعزيره وتـوقريه، فعـن أيب موسـى األشـعري :ًخامسا
إن من إجالل اهللا إكرام ذي الشيبة املسلم، وحامل القرآن غري «: خرسول اهللا 

 .» عنه، وإكرام ذي السلطان املقسطالغايل فيه واجلايف
                                                       

 ).١٨٥٣( أخرجه مسلم :صحيح) ١(

 ).١٨٤٠(، ومسلم )٧٠٥٥( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(
 ).١٨٥٥( أخرجه مسلم :صحيح) ٣(

 ).٥٥( أخرجه مسلم :صحيح) ٤(

 )].٢١٩٩ (»صحيح اجلامع«[، )٤٨٤٣( أخرجه أبو داود :حسن) ٥(



 

 ١٢٧٧ السبيل بن االتباع واالبتداع: الباب اخلامس عرش

ُّالـسلطان ظـل اهللا «:  يقولخُسمعت رسول اهللا :  قالتوعن أيب بكرة 
 .» أكرمه اهللا، ومن أهانه أهانه اهللاُهَمَرْيف األرض، فمن أك

مخس من فعـل واحـدة «: خقال رسول اهللا :  قالتوعن معاذ بن جبل 
ًمنهن كان ضامنا عىل اهللا عز وجل ً عاد مريضا، أو خرج مع جنـازة، أو خـرج من: ّ

ًغازيا، أو دخل عىل إمامه يريد تعزيره، وتوقريه، أو قعد يف بيته فسلم النـاس منـه، 
 .»وسلم من الناس

 
، ]٥٨:النساء[º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²:  قال تعاىلأن يعدل بينهم،: ًأوال

سطني عند اهللا عىل منابر من نور، عىل يمني الرمحن عز ّإن املق«: خوقال النبي 
َالذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما و: وجل، وكلتا يديه يمني ُ  .»ُلواِ

سـمعت رسـول :  فعن معقل بن يسار قالأن جيهد وينصح هلم وال يغشهم،: ًثانيا
ال مل ؛ ثـم ال جيهـد هلـم وينـصح؛ إنيما من أمري ييل أمر املسلم«:  يقولخاهللا 

 خُسمعت رسول اهللا : ً، وعن معقل بن يسار أيضا، قال»يدخل معهم اجلنة

                                                       
ــذي :حــسن) ١( ــن أيب عاصــم يف )٢٢٢٤( أخرجــه الرتم ــسنة«، واب ــام يف ) ١٠٢٤ (»ال بإســناد حــسن ك

 ).٢٢٩٦ (»الصحيحة«
 )].١٠٢١ (»السنة«[، )٣٨-٢٠/٣٧ (»الكبري«، والطرباين يف )٢٢٠٩٣( أخرجه أمحد :حسن) ٢(

 ).١٨٢٧( أخرجه مسلم :صحيح) ٣(

 ).١٨٢٩(م  أخرجه مسل:صحيح) ٤(



 

بتداع السبيل بن االتباع واال: الباب اخلامس عرش ١٢٧٨ 

ّما من عبد يسرتعيه اهللا رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته؛ إال «: يقول ٌّ
 .»ّحرم اهللا عليه اجلنة

سـمعت :  قالـتل عن عائشة أم املـؤمنني أن يرفق هبم وال يشق عليهم،: ًثالثا
ًمن ويل من أمر أمتي شيئا، فشق ! اللهم«:  يقول يف بيتي هذاخمن رسول اهللا 

 .»ًعليهم؛ فاشقق عليه، ومن ويل من أمر أمتي شيئا فرفق هبم، فارفق به
ّأن حيبهم ويدعو هلم،: ًرابعا ُسمعت رسـول :  فعن عوف بن مالك األشجعي قالُ

ّخيـار أئمـتكم الـذين حتبـوهنم وحيبـونكم، وتـصلون ع«:  يقولخاهللا  لـيهم ُ
ُويصلون عليكم، ورشار أئمتكم الذين تبغـضوهنم ويبغـضونكم، وتلعنـوهنم  ُّ َ

 .»ويلعنونكم

 
خ 

وجوب السمع والطاعة باملعروف، والـصرب علـيهم، وإعطـائهم حقـوقهم، 
ًل الرعية اهللا حقهم، ولزوم اجلامعة، واإلنكار عليهم بالقلب، وبـالقول رسا وسؤا ّ

 خسأل سلمة بن يزيد اجلعفي رسول اهللا : بني أيدهيم، فعن وائل احلرضمي قال
أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهـم ويمنعونـا حقنـا، ! يا رسول اهللا: فقال

                                                       
 ).١٨٢٩(، ومسلم )٧١٥١( أخرجه البخاري :صحيح) ١(
 ).١٨٢٨( أخرجه مسلم :صحيح) ٢(
 ).١٨٥٥( أخرجه مسلم :صحيح) ٣(



 

 ١٢٧٩ السبيل بن االتباع واالبتداع: الباب اخلامس عرش

، ثم سأله يف الثانيـة، أو يف الثالثـة، فام تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه
ِّاسمعوا وأطيعوا، فإنام عليهم ما محلوا وعلـيكم «: فجذبه األشعث بن قيس؛ وقال ُ ّ

ُما محلتم ّ ُ«. 
كـان بنـو إرسائيـل تـسوسهم «:  قـالخ عـن النبـي توعن أيب هريرة 

ّاألنبياء، كلام هلك نبي خلفه نبي، وإنه ال نبي بعـدي، وسـتكون خلفـاء فتكثـ ، »رّ
ُفوا ببيعة األول فاألول، وأعطوهم حقهم؛ فإن اهللا سائلهم «: فام تأمرنا؟ قال: قالوا

 .»عام اسرتعاهم
عىل املرء املسلم السمع والطاعـة، فـيام «: ّ أنه قالخوعن ابن عمر عن النبي 

َأحب وكره، إال أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فال سمع وال طاعة ُِ ُ ّ«. 
مـن أمـركم مـن «: خقـال رسـول اهللا :  قالتد اخلدري وعن أيب سعي

 .»الوالة بمعصية فال تطيعوه
إهنـا سـتكون بعـدي أثـرة، «: خقـال رسـول اهللا :  قالتوعن عبد اهللا 
: كيـف تـأمر مـن أدرك منـا ذلـك؟ قـال! يـا رسـول اهللا: ، قالوا»ٌوأمور تنكروهنا

 .»تؤدون احلق الذي عليكم، وتسألون اهللا الذي لكم«
                                                       

 ).١٨٤٦( أخرجه مسلم :صحيح) ١(
 ).١٨٤٢(، ومسلم )٣٤٥٥( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(
 ).١٨٣٩(، ومسلم )٧١٤٤(أخرجه البخاري  :صحيح) ٣(
 ).١٨٣٩(، ومسلم )٧١٤٤(ري  أخرجه البخا:صحيح) ٤(
 ).١٨٤٣(، ومسلم )٣٦٠٣( أخرجه البخاري :صحيح) ٥(



 

بتداع السبيل بن االتباع واال: الباب اخلامس عرش ١٢٨٠ 

:  يقـولخسمعت رسـول اهللا :  قالتوعن عوف بن مالك األشجعي 
ًأال من ويل عليه وال، فرآه يأيت شيئا من معصية؛ فليكره ما يأيت من معصية اهللا وال « ٍ

 .»ًينزعن يدا من طاعة
ً، أن رجـال مـن األنـصار خـال برسـول اهللا توعن أسيد بن حضري   خّ

إنكـم سـتلقون أثـرة، فاصـربوا «: ؟ فقالًأال تستعملني كام استعملت فالنا: فقال
 .»حتى تلقوين عىل احلوض

 
إين ال أدري لعيل ال ! يا أبا أمية: قال يل عمر: ( قالتُ عن سويد بن غفلة ً:أوال

ّألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبيش جمدع؛ فاسمع لـه وأطـع، وإن  ٌَ ُ ّ ُ
ًسـمعا : ً وإن حرقك فاصرب، وإن أراد أمرا ينقض دينـك فقـلرضبك فاصرب،

 .)وطاعة، دمي دون ديني، وال تفارق اجلامعة
يف والية الواثق، اجتمع فقهاء بغداد إىل أيب عبـد : ( وعن حنبل رمحه اهللا قال:ًثانيا

  ّإن هذا األمر قد تفـاقم وفـشا! يا أبا عبد اهللا:  فقالوا-أمحد بن حنبل: أي-اهللا 
فام تريـدون؟ : ، فقال هلم أبو عبداهللا-إظهاره خللق القرآن وغري ذلك: عنوني-

ّنشاورك يف أنا لسنا نرىض بإمرتـه وال سـلطانه، فنـاظرهم أبـو عبـد اهللا : قالوا
                                                       

 ).١٨٥٥( أخرجه مسلم :صحيح) ١(
 ).١٨٤٥(، ومسلم )٣٧٩٢( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(

 ).١/١١١ (»السنة«أخرجه اخلالل يف ) ٣(



 

 ١٢٨١ السبيل بن االتباع واالبتداع: الباب اخلامس عرش

ًعليكم بـالنكرة بقلـوبكم، وال ختلعـوا يـدا مـن طاعـة، وال : ساعة، وقال هلم ّ
ّتشقوا عصا املسلمني، وال تسفكوا دماءكم ودماء  املسلمني معكـم، انظـروا يف ُ

ُعاقبة أمركم، واصربوا حتى يسرتيح بر أو يسرتاح من فاجر ٌّ..«. 
لو كان يل دعوة مستجابة، ما جعلتها إال : (ُ وقال الفضيل بن عياض رمحه اهللا:ًثالثا

 .)يف السلطان
ّهـذه األمـة ثـالث : (سـهل بـن عبـد اهللا التـسرتي رمحـه اهللا وقال اإلمـام :ًرابعا

ّاثنتان وسبعون هالكة، كلهم يبغض السلطان، والناجيـة هـذه : وسبعون فرقة
 .)الواحدة التي مع السلطان

وال : (»العقيـدة الطحاويـة« وقال اإلمام أبو جعفر الطحاوي رمحه اهللا يف :ًخامسا
نرى اخلروج عىل أئمتنـا، ووالة أمورنـا؛ وإن جـاروا، وال نـدعو علـيهم، وال 

هم، ونرى طاعتهم من طاعة اهللا عز وجل فريضة ما مل يأمروا ًننزع يدا من طاعت
 .)بمعصية؛ وندعو هلم بالصالح واملعافاة

وهلذا كان املشهور مـن مـذهب : ( وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا:ًسادسا
  أهنم ال يـرون اخلـروج عـىل األئمـة وقتـاهلم بالـسيف، وإن كـان : ّأهل السنة

                                                       
 .بسند صحيح) ١/١٣٣ (»السنة«رواه اخلالل يف ) ١(

 ).١٠٨ص(هباري  لإلمام الرب»رشح السنة«) ٢(

 ).٢/٢٤٢( أليب طالب املكي »قوت القلوب«) ٣(

 ).٣٧٩ص( البن أيب العز »رشح العقيدة الطحاوية«) ٤(



 

بتداع السبيل بن االتباع واال: الباب اخلامس عرش ١٢٨٢ 

ّفيهم ظلم، كام دلت ؛ خُ عىل ذلك األحاديث الصحيحة املستفيضة عن النبي ٌ
ّألن الفساد يف القتال والفتنة، أعظم من الفساد احلاصل بظلمهـم بـدون قتـال 

 .وال فتنة
ُولعله ال يكاد يعرف طائفة خرجت عىل ذي سلطان إال وكان يف خروجها مـن 

 .)الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته
: ّإن من متام االجتامع: ( اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا وقال شيخ:ًسابعا

ّالسمع والطاعة ملن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبني النبي  ًّ ً هـذا بيانـا خً
ًشائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان رشعا وقدرا، ثـم صـار هـذا األصـل ال  ً ً ً

 .»!ّيعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
 خّألن الرسـول : (... وقال اإلمام حممد نـارص الـدين األلبـاين رمحـه اهللا:ًثامنا

: تواترت عنه األحاديث يف طاعة احلكام إال يف معصية اهللا؛ كام قال يف حـديث
، ويف أحاديث أخرى أنه جتـب طـاعتهم »ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق«

 .])ًموصدا[ًكفرا ولو ظلموك، ولو رضبوا ظهرك ما مل تروا 

                                                       
 ).٣/٣٩١ (»منهاج السنة«) ١(

 ).٣٢٤ص (»اجلامع الفريد«) ٢(

ــحيح)٣( ــه أمحــد : ص ــيل ) ١٠٩٥( أخرج ــن ع ــزي يف تع ــصابيح«، والتربي ــشكاة امل ، )٣٦٩٦ (»م
 )].١٧٩ (»الصحيحة«[

 ).٩٢-٩١ص (»فتاوى العلامء األكابر فيام أهدر من دماء يف اجلزائر« )٤(



 

 ١٢٨٣ السبيل بن االتباع واالبتداع: الباب اخلامس عرش

ّفال ريب أن اهللا جل وعال أمر : ( اإلمام عبد العزيز بن باز رمحه اهللا وقال:ًتاسعا
ّبطاعة والة األمر، والتعاون معهم عىل الرب والتقوى، والتوايص باحلق، 

Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç : والصرب عليه، فقال جل وعال

 ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð
å ä]النساء[(. 
  ومـن حقـوق الـوالة : (وقال اإلمام حممد بن صـالح العثيمـني رمحـه اهللا: ًعارشا

َالسمع والطاعة بامتثال ما أمـروا بـه وتـرك مـا هنـوا عنـه، مـا مل : عىل رعيتهم َ ُ َ  
ال طاعـة ملخلـوق يف «: يكن يف ذلك خمالفة لـرشيعة اهللا؛ فـال سـمع وال طاعـة

 .(»معصية اخلالق




 
ُيستعمل علـيكم «:  أنه قالخ، عن النبي خ زوج النبي لعن أم سلمة 

فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقـد سـلم، ولكـن مـن ُأمراء، فتعرفون وتنكرون، 

                                                       
 ).٩/٩٣ (»جمموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز« )١(

ــحيح )٢( ــه أمحــد :ص ــيل ) ١٠٩٥( أخرج ــن ع ــزي يف تع ــصابيح«، والتربي ــشكاة امل ، )٣٦٩٦ (»م
 )].١٧٩ (»الصحيحة«[

 ).١٧ص (»حقوق الراعي والرعية«رسالة ) ٣(



 

بتداع السبيل بن االتباع واال: الباب اخلامس عرش ١٢٨٤ 

ُأال نقاتلهم؟ قال! ، قالوا يا رسول اهللا»ريض وتابع َّال، ما صـلوا«: ُ مـن كـره :  أي»َ
 .بقلبه وأنكر بقلبه

خيـار أئمـتكم الـذين «:  قـالخ، عـن النبـي توعن عوف بن مالـك 
 الـذين بوهنم وحيبونكم، وتـصلون علـيهم ويـصلون علـيكم، ورشار أئمـتكمحت

أفال ننابذهم ! يا رسول اهللا: ، قيل»تبغضوهنم ويبغضونكم، وتلعنوهنم ويلعنونكم
ًوإذا رأيــتم مــن والتكــم شــيئا ال؛ مــا أقــاموا فــيكم الـصالة، «: بالـسيف؟ فقــال

 .»وا عمله وال تنزعوا يدا من طاعةكرهافتكرهونه، 
م الـصالة، ال، مـا ال؛ ما أقاموا فيك«: أفال ننابذهم عند ذلك؟ قال: ويف رواية

ًأقاموا فيكم الصالة، أال من ويل عليه وال، فرآه يأيت شيئا من معـصية اهللا، فليكـره  ٍ
 .»ًما يأيت من معصية اهللا، وال ينزعن يدا من طاعة

قال رسول :  قالواخهنانا كرباؤنا من أصحاب حممد :  قالتوعن أنس 
ُال تسبوا أمراءكم، وال تغشوهم، وال تب«: خاهللا  غضوهم، واتقـوا اهللا واصـربوا، ّ

 .»ّفإن األمر قريب
 فبايعناه، فكان فـيام خدعانا رسول اهللا :  قالتوعن عبادة بن الصامت 

ُأن بايعنا عىل السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا، وعـرسنا ويـرسنا، : أخذ علينا ِ ُ
                                                       

 ).١٨٥٤( أخرجه مسلم :يحصح) ١(

 ).١٨٥٥( أخرجه مسلم :صحيح) ٢(

 ).١٨٥٥( أخرجه مسلم :صحيح) ٣(

 .ّ، وجود إسناده اإلمام األلباين فيه)١٠١٥ (»السنة« أخرجه ابن أيب عاصم يف :حسن) ٤(



 

 ١٢٨٥ السبيل بن االتباع واالبتداع: الباب اخلامس عرش

ُوأثرة علينا، وأن ال ننازع األمر أهله، قال ًإال أن تروا كفرا ب«: ٍ ًواحا عندكم من اهللا ّ
 .»فيه برهان

ّوعن متيم الداري  ملـن؟ : ُ، قلنـا»الـدين النـصيحة«:  قـالخّ أن النبي تّ
َّهللا، ولكتابه، ولرسوله، وألئمة املسلمني وعامتهم«: قال َّ«. 

مـن أراد أن ينـصح «: خقـال رسـول اهللا :  قالتوعن عياض بن غنم 
 به، فإن سـمع منـه؛ فـذاك، وإال ُلْيخَده، فلذي سلطان فال يبده عالنية، وليأخذ بي

 .»ّكان قد أدى الذي عليه
سيد الـشهداء محـزة بـن عبـد املطلـب، «: خُوعىل هذا حيمل حديث النبي 

 .»ورجل قام إىل إمام جائر، فأمره وهناه، فقتله
بحـضوره :  أي»قام إىل إمـام جـائر«: ِّبالرس، وقوله:  أي»فيخل به«: خقوله 
 هذا هو منهج أهل السنة واجلامعة، ال خيرجون عىل األئمـة مـا مل يـروا وبني يديه،

ًمـنهم كفـرا بواحـا، ويـدعون هلـم باملعافـاة والـصالح يف حـضورهم وغيـاهبم،  ً
ِّوينصحوهنم وينكرون عليهم بني أيدهيم بالرس ّ. 

ــووي يف  ــام الن ــا ): (٤٣٣-٦/٤٣٢ (»رشح صــحيح مــسلم«قــال اإلم ّوأم
حرام بإمجـاع املـسلمني، وإن كـانوا فـسقة ظـاملني، وقـد اخلروج عليهم وقتاهلم ف

                                                       
 ).١٨٤٠(، ومسلم )٧٠٥٥( أخرجه البخاري :صحيح) ١(

 ).٥٥( أخرجه مسلم :صحيح) ٢(

 ].وصححه اإلمام األلباين فيه[، )١٠٩٦ (»السنة«يب عاصم يف  أخرجه ابن أ:صحيح) ٣(

 )].٣٧٤ (»الصحيحة«[، )٣/١٩٥( أخرجه احلاكم :صحيح) ٤(



 

بتداع السبيل بن االتباع واال: الباب اخلامس عرش ١٢٨٦ 

َتظاهرت األحاديث بمعنى ما ذكرته، وأمجع أهل السنة أنه ال ينعزل، وحكي عـن  ِ ُ ُ ُ
 .ًاملعتزلة أيضا فغلط من قائله، خمالف لإلمجاع

وسبب عدم انعزاله، وحتريم اخلروج عليه؛ ما يرتتب عىل ذلك من : وقال العلامء
 .لدماء، وفساد ذات البني؛ فتكون املفسدة يف عزله أكثر منها يف بقائهالفتن، وإراقة ا

ّوقد ادعى أبو بكر بـن جماهـد يف هـذا اإلمجـاع، وقـد رد عليـه : قال القايض ّ
ّبعضهم هذا بقيام احلسن، وابن الزبري، وأهل املدينة عىل بني أمية، وبقيـام مجاعـة  ُّ

َّعظيمة من التابعني والصدر األول عىل احلجا  .ج مع ابن األشعثّ
ًإن هذا اخلالف كان أوال، ثم حـصل اإلمجـاع عـىل منـع : وقيل: قال القايض ّ

 .)اخلروج عليهم، واهللا أعلم

 
لقد قام أصل اخلوارج عىل اجلهـل والـشبهات واألهـواء، حيـسبون أن احلـق 

قرآن حيسبون أنـه هلـم وهـو يقرؤون ال«: خواألدلة معهم وهي عليهم، كام قال 
سـفهاء «:  أهنـمخ؛ وذلـك ألن عقـوهلم صـغرية وحقـرية، كـام قـال »عليهم

سـفهاء العقـول، فهـم جهلـة ال يعقلـون، محقـى ال يفقهـون، : ، أي»األحالم
حيـسنون القيـل ويـسيؤون «: خيضعون األشـياء يف غـري مواضـعها، كـام قـال 

                                                       
 .باختصار) ١(

 ).١٠٦٦ (»أخرجه مسلم« :صحيح) ٢(

 ).١٠٦٦(، ومسلم )٣٦١١( أخرجه البخاري :صحيح) ٣(



 

 ١٢٨٧ السبيل بن االتباع واالبتداع: الباب اخلامس عرش

: خ، حتى أهنم كام قال »ا منه يف يشءيدعون إىل كتاب اهللا وليسو«، و»الفعل
 .»يقولون من خري قول الربية«

ال حكـم إال هللا، :  قـالواتّفلام خرجت احلرورية عىل عيل بـن أيب طالـب 
يـضعوهنا : أي) ٍّكلمة حق أريد هبا باطل: (ً تعليقا عىل كلمتهم هذهتقال عيل 

: خم كـام قـال ّ، فـإهن»ويـسيؤون الفعـل«: خيف غري موضـعها، وكـام قـال 
ِ، وقـد مجعـوا مـع سـوء فهمهـم »عون أهل األوثـانَيدَيقتلون أهل اإلسالم، و«

ّوإنه سيخرج يف أمتي قوم تتجارى هبم األهواء، «: خّاتباعهم ألهوائهم، كام قال 
، ومـع »ٌكام يتجارى الكلب بصاحبه، ال يبقى منـه عـرق وال مفـصل إال دخلـه

: خ الناس ويعجبون بأنفسهم؛ فقـد قـال النبـي سوئهم هذا كله فإهنم يعجبون
ًإن فيكم قوما يتعبدون حتى يعجبوا النـاس، ويعجـبهم أنفـسهم، يمرقـون مـن « ّ

 .»الدين كام يمرق السهم من الرمية
ّفمن اجتمعت فيهم هذه الصفات، وعجـزت عـن ردهـم إىل احلـق احلجـج 

ة، ثم ال يعودون ّ من الرميُيمرقون من الدين كام يمرق السهم «ّوالرباهني البينات و
                                                       

 )].٩٤٠ (»ظالل اجلنة«[، )٤٧٦٥( أخرجه أبو داود :صحيح) ١(

 )].٩٤٠ (»ظالل اجلنة«[، )٤٧٦٥( أخرجه أبو داود :صحيح) ٢(
 ).١٠٦٦(، ومسلم )٣٦١١( أخرجه البخاري :صحيح) ٣(

 )].٩٤٠ (»ظالل اجلنة«[، )٤٧٦٥( أخرجه أبو داود :صحيح) ٤(
 ).١٠٦٤(، ومسلم )٣٣٤٤( أخرجه البخاري :صحيح) ٥(

 )].١٧٢ (»املشكاة«[، )٤٥٩٧( أخرجه أبو داود :صحيح) ٦(

 )].١٨٩٥ (»الصحيحة«[، )٣/١٠٠٧( أخرجه أبو يعىل :يحصح) ٧(



 

بتداع السبيل بن االتباع واال: الباب اخلامس عرش ١٢٨٨ 

ٌ؛ فإنه ال يبقى هلم إال عالج»فيه حتى يعود السهم إىل فوقه ٌّ واحد، وحل واحـد، ّ
، أال وهـو »ِّلكـل داء دواء«:  يقـولخكيف ال يكون هلذا الداء دواء، والنبـي 

ن أبغـض خلـق اهللا ِمـ«، و»رش اخللق واخلليقة«: خّالقتل؛ ذلك ألهنم كام قال 
، »قتـل ثمـود«: ، ويف رواية»لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد«: خ، وقال »إليه

ّ وأمر بقتلهم، ورغب فيه أيام ترغيب، فقالخوقد قىض النبي  فأينام لقيتموهم «: ّ
، وقـال عـيل بـن أيب طالـب »ًفاقتلوهم؛ فإن يف قتلهم أجرا ملن قتلهم يـوم القيامـة

ُن يصيبوهنم ما قيض هلـم مـن يش الذيلو يعلم اجل (:ً حاثا جيشه عىل قتاهلمت
ُلنكلو عن العمل(، ويف لفظ )ّ التكلوا عن العملخلسان نبيهم  ََ َ.( 

 .خ، كام قال »اخلوارج كالب أهل النار«ويوم القيامة يكون 
َ، وأهنا مل يرد هبا خفقد قام أصلهم األول عىل التشكيك يف قسمة رسول اهللا  ُّ

ّملؤلفة قلوهبم ليتألفهم، كام قال تعـاىلّوجه اهللا؛ وذلك ألنه أعطى ا ّ : r q

x w v u t s]٦٠:التوبة[. 
ً ناسـا يف خملـا كـان يـوم حنـني آثـر رسـول اهللا : ( قـالتفعن عبد اهللا 

ُالقسمة، فأعطى األقرع بن حـابس مئـة مـن اإلبـل، وأعطـى عيينـة مثـل ذلـك، 
                                                       

 ).١٠٦٤(، ومسلم )٣٣٤٤( أخرجه البخاري :صحيح) ١(
 ).٢٢٠٤( أخرجه مسلم :صحيح) ٢(

 ).١٠٦٧( أخرجه مسلم :صحيح) ٣(
 ).١٠٦٦( أخرجه مسلم :صحيح) ٤(

 ).١٠٦٤(، ومسلم )٣٣٤٤( أخرجه البخاري :صحيح) ٥(
 )].٩٠٤ (»ظالل اجلنة«[، )٣٠٠٠( أخرجه الرتمذي :صحيح) ٦(



 

 ١٢٨٩ السبيل بن االتباع واالبتداع: الباب اخلامس عرش

ٍوأعطى ناسا من أرشاف العرب، وآثرهم يومئذ يف القسمة؛ ف ّإن ! واهللا: قال رجلً
ُهذه القسمة ما عدل فيها، وما أريـد هبـا وجـه اهللا، قـال َ ِ ّواهللا، ألخـربن : فقلـت: ُ ُ

ِّفتغري وجهه حتى كـان كالـرصف: فأتيته فأخربته بام قال: ، قالخرسول اهللا  َُّ ُ  ،
ِيرحم اهللا موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصرب«: ثم قال ُ«. 

ّإين فعلــت ذلــك «: خ، فقــال رســول اهللا توعــن أيب ســعيد اخلــدري 
ُ، فجاء رجل كث اللحية، مرشف الوجنتني، غائر العينني، ناتئ اجلبـني، »ّألتألفهم ِّ ٌُّ

ُفمـن يطـع اهللا «: خفقال رسول اهللا : قال! ّاتق اهللا يا حممد: حملوق الرأس، فقال
ُأيأمنني عىل أهل األرض وال تأمنونني؟! إن عصيته َ!«. 

 وهو يقسم خبينا نحن عند رسول اهللا : ( قالتد اخلدري وعن أيب سعي
ِاعـدل، ! يا رسول اهللا: ، فقال-وهو رجل من بني متيم-ًقسام، أتاه ذو اخلويرصة، 

ومن يعدل إذا مل أعـدل؟ قـد خبـت وخـرست إن مل ! ويلك«: خقال رسول اهللا 
 ائذن يل فيه ارضب عنقـه، قـال رسـول اهللا: ت، فقال عمر بن اخلطاب »أعدل
َدعه، فإن لـه أصـحابا حيقـر أحـدكم صـالته مـع صـالهتم، وصـيامه مـع «: خ ُُ ً ّ

تراقيهم، يمرقـون مـن اإلسـالم كـام يمـرق  صيامهم، ويقرؤون القرآن ال جيوز
ِالسهم من الرمية، ينظر إىل نصله فال يوجد فيه يشء، ثم ينظر إىل رصافة فال يوجد  ِ ِ َّ ُ َّ

                                                       
ًصبغ أمحر يصبغ به اجللود، وقد يسمى الدم أيضا به: ِّالرصف) ١( ُ ُ. 

 ).١٠٦٢(، ومسلم )٣١٥٠( أخرجه البخاري :صحيح) ٢(

 ).١٠٦٤(، ومسلم )٣٣٤٤( أخرجه البخاري :صحيح) ٣(

 ).جياوز(ويف نسخة ) ٤(
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ِّفيه يشء، ثم ينظر إىل نضيه ِ َ ثـم ينظـر إىل -وهـو القـدح- يوجد فيـه يشء فال ،
ّ، فال يوجد فيه يشء، سـبق الفـرث والـدم، آيـتهم رجـل أسـود، إحـدى ِذذهُق

ُ، خيرجـون عـىل حـني فرقـة مـن ردرَدَعضديه مثل ثدي املرأة، أو مثل البضعة ت
ُ، وأشـهد أن خُفأشهد أين سمعت هذا مـن رسـول اهللا : ، قال أبو سعيد»ّالناس
َ قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجـل، فـالتمس، فوجـد تن أيب طالب ًعليا ب ُِ ِ ُ

ُفأيت به، حتى نظرت إليه عىل نعت رسول اهللا   .) الذي نعتخُ
ٍ مر برجـل خ أن النبي بفعن أيب بكرة عن أبيه :  بقتلهخثم أمر النبي  ّ

 ، فقىض الصالة ورجع عليه وهو سـاجد، فقـام-وهو ينطلق إىل الصالة-ٍساجد 
ٌ، فقام رجل فحـرس عـن يديـه فـاخرتط سـيفه، »من يقتل هذا؟«:  فقالخُّالنبي 

ُوهزه، ثم قال ًبأيب أنت وأمي، كيف أقتل رجـال سـاجدا يـشهد أن ال ! يا نبي اهللا: ّ ً ُ ُ
ًإله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله، ثم قال : ٌ، فقام رجـل فقـال»من يقتل هذا؟«: ّ

ِفه وهزه حتى أرعدت يده، فقالأنا، فحرس عن ذراعيه، واخرتط سي ُ ُ ! يا نبـي اهللا: ّ
ًكيف أقتل رجال ساجدا، يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسـوله؟ فقـال  ّ ً ً

 .»ّوالذي نفيس بيده، لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها«: خالنبي 
                                                       

ّنضية) ١( ِ  .السهم بال نصل وبال ربش: َ

ِقذذه) ٢( ِ َ  .يش السهمر: ُ

َأصله تتدردر، أي) ٣( َ َ  .تضطرب وجتيء وتذهب: َ
 ).١٠٦٤(، ومسلم )٦١٦٣( أخرجه البخاري :صحيح) ٤(

 )].٢٤٩٥ (»الصحيحة«[، )٢٠٤٣١( أخرجه أمحد :صحيح) ٥(
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ّ، وفيه أن الرجل األول الذي قـام لقتلـه هـو )١١١١٨(وله شاهد أخرجه أمحد 
 .ٌّأبو بكر، والثاين عمر، ثم ذهب إليه عيل فلم جيده، كام يف حديث أيب سعيد اخلدري

ّوإنام مل يقتله أبو بكر وعمر؛ ألهنام ملا ذهبا إليه ليقـتاله؛ وجـداه يـصيل، ومهـا  ّ ّ
ِّ قد هنى عن قتل املصلني، بل قد هنـى عـن رضهبـم، فعـن أيب خيعلامن أن النبي 

َ أيتخّأن النبي : تهريرة  ِ ّ بمخنث قد خضب يديـه ورجليـه باحلنـاء، فقـال ُ ٍَّ َ ُ
ُيتشبه بالنساء، فـأمر بـه فنفـي ! يا رسول اهللا:  فقيل»ما بال هذا؟«: خرسول اهللا  ّ

ِّإين هنيت عن قتل املـصلني«: ُأال نقتله؟ قال! يا رسول اهللا: َّإىل النقيع، قالوا ُ ، قـال »ّ
 .)لبقيعّالنقيع ناحية عن املدينة، وليس با: (ُأبو أسامة

 .»ِّ عن رضب املصلنيخهنانا رسول اهللا «:  قالتوعن عمر بن اخلطاب 
ً وهب لعيل غالما، فقالخّ أن رسول اهللا تُوعن أيب أمامة  ال ترضبه؛ «: ٍّ

ِّفإين هنيت عن رضب أهل الصالة وقد رأيته يصيل ُ ُ ُ ُ ّ«. 
ِثم خرجت اخلوارج عىل أمري املؤمنني عثامن بن عفان ريض  َ اهللا عنـه وأرضـاه َ

ّبشبهات أوهى من بيت العنكبوت، فناظرهم عثامن وبني هلم، ورد كل شـبهاهتم،  ّ ّ
َلكنهم قوم ال يفقهون، وألهوائهم متبعون، ومن اإلسالم مارقون، أبوا إال خلعـه  َ َّ ٌ
من اخلالفة أو قتله، فأبى أن خيلع نفسه من اخلالفة، كام أوصاه بـذلك رسـول اهللا 

                                                       
 )].٤٤٨١ (»املشكاة«[، )٤٩٢٨( أخرجه أبو داود :صحيح) ١(

 ).٣٣٦٦، ٣٣٦٥ (»املشكاة«أخرجه التربيزي يف ) ٢(
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ً، قتل شهيدا صابرا عىل هذه البلوى التي أصـابته ريض -م اهللاقتله-، فقتلوه خ ً َُ ِ
 .اهللا عنه وأرضاه

ُ عـىل حـني فرقـة بـني تثم خرجوا عىل أمري املؤمنني عيل بـن أيب طالـب 
ِّاملسلمني، فأرسل إليهم عيل بني أيب طالب ابن عمه عبد اهللا بن عباس لينـاظرهم،  ُّ

ٍّفناظرهم، ورد شبهاهتم ومانقموه عىل عيل ، خ بن أيب طالب وأصـحاب النبـي ّ
ٍوقد كانوا ستة آالف رجل، فرجع منهم ألفان، وبقـي أربعـة آالف خرجـوا عـىل  ُ ّ

واهللا إين ألرجو أن يكونوا هؤالء القوم، فإهنم : (املسلمني، فقال عيل بن أيب طالب
َقد سفكوا الدم احلرام، وأغاروا يف رسح الناس، فسريوا عىل اسم اهللا َ( فـذهب ،

ً ومعه جيش املسلمني، فقتلهم مجيعا إال نفـرا قلـيال تإليهم عيل بن أيب طالب  ً ً
ُّمنهم قد فروا َ. 

ٌمتـرق مارقـة عنـد «: خقال رسـول اهللا :  قالتوعن أيب سعيد اخلدري  َ ِ
ُفرقة من املسلمني، يقتلها أوىل الطائفتني باحلق ُ ٍ ُ«. 

ُثم إن من بقي منهم مل يعجبهم هذا احلال، ومل  َّ َهيدأ هلم بال؛ فام زالوا خيططون ّ
ًويمكرون، حتى قتلوا أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه وأرضاه؛ ثـأرا  َُ َ

ُإلخواهنم الذين قتلوا ِ ُ. 

                                                       
 ).١٠٦٦( أخرجه مسلم :صحيح) ١(

 ).١٠٦٥( أخرجه مسلم :صحيح) ٢(
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 اخلـروج عـىل خ الذي يمنع فيه النبي تُوحديث عبد اهللا بن الصامت 
ّاحلاكم ما مل ير منه كفر بواح، فيه فوائد ومسائل فقهيـة ك ٌ ٌُ ًأن فيـه ردا : (ثـرية، منهـاَ ّّ

، تًرصحيا عىل اخلوارج الذين خرجوا عىل أمري املـؤمنني عـيل بـن أيب طالـب 
ًكفـرا بواحـا(فإهنم يعلمون دون أي شك أو ريب أهنم مل يروا منه  ، ومـع ذلـك )ً

ّاستحلوا قتاله وسفك دمه هو ومن معه مـن الـصحابة والتـابعني فاضـطر  ُ  تّ
ُ، فلم ينج منهم إال القليل، ثم غدروا به لقتاهلم، واستئصال شأفتهم  كام هو تَ

 .معروف يف التاريخ
ّواملقصود أهنم سنوا سـنة يف اإلسـالم سـي ة، وجعلـوا اخلـروج عـىل حكـام ئّ

ّاملسلمني دينا عىل مر الزمان واأليام، رغـم حتـذير النبـي   مـنهم يف أحاديـث خً
 .»ُب الناراخلوارج كال«: خكثرية، منها قوله 

ّأهنم مل يـروا كفـرا بواحـا مـنهم، وإنـام دون ذلـك مـن ظلـم وفجـور ورغم  ً ً
؛ فقد نبتت نابتة من الـشباب -كام يقولون-ُ، واليوم والتاريخ يعيد نفسه ..وفسق

ّاملسلم، مل يتفقهوا يف الدين إال قليال، ورأوا أن احلكام ال حيكمون بام أنـزل اهللا إال  ً
شريوا أهل العلم والفقه واحلكمـة مـنهم، ًقليال، فرأوا اخلروج عليهم دون أن يست

ًبل ركبوا رؤوسهم، وأثـاروا فتنـا عميـاء، وسـفكوا الـدماء يف مـرص، وسـوريا، 
ِّواجلزائر، وقبل ذلك فتنة احلرم املكي؛ فخـالفوا بـذلك هـذا احلـديث الـصحيح 

ًالذي جرى عليه عمل املسلمني سلفا وخلفا إال اخلوارج ً(. 
                                                       

 )].٩٠٤ (»ظالل اجلنة«[، )٣٠٠٠( أخرجه الرتمذي :صحيح) ١(

 ).٣٤١٨ (»الصحيحة«) ٢(
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ّيام وحديثا قائم عىل غمز احلكام وملزهم، وتضخيم ّثم إن منهجهم بعد ذلك قد ُ ٌ ً ً
ّأخطائهم يف نظر الناس حتى لو كانت شبهات أو إشاعات أو افرتاءات، وفضحهم 
ُواإلنكار عليهم علنا أمام عامة الناس يف التجمعات واجلمعات، ويف املحـارضات  ّ ً

َّوالندوات، وعىل املنابر واملنصات، يف الكتب والنرشات، ويف ا جلرائـد واملجـالت، ّ
ُواإلنرتنت والفضائيات؛ ليفسدوا عقائدهم، وليـوغروا صـدورهم، وليكونـوا يف  ُِ

ِصفهم وعراضهم، وليخرجوا عىل والة أمورهم ِّ. 
 يف التحـذير مـن اخلـوارج، واملتتبـع لتـاريخ خّإن املتتبع ألحاديـث النبـي 

ُاليقني أنـه مل يبتـل اإلسالم منذ عهد اخلالفة الراشدة وحتى أيامنا هذه، يعلم علم 
أهل اإلسالم بفرقة أشـد وأخطـر وأخبـث مـن هـؤالء اخلـوارج، الـذين أرضوا 
باإلسالم وأهله، وأفسدوا عليهم دينهم ودنياهم، فلم يسلم مـن ألـسنتهم النبـي 

، ي، ومل يسلم من سيوفهم أفضل اخللق بعد األنبياء، أال وهـم الـصحابة خ
ً، وخلقـا مـن تيل بـن أيب طالـب ، وقتلوا عـتفقد قتلوا عثامن بن عفان 

يقتلـون أهـل اإلسـالم «: ِّ، فام زال هذا منهجهم عىل مر القرونخصحابة النبي 
 .»ويدعون أهل األوثان

وها هم يعودون يف هذا الزمان بغري أسامئهم، ثابتني عىل منـاهجهم يف تكفـري 
كون الـدم املسلمني بالذنوب والكبائر، واخلروج عىل والة أمور املسلمني، ويـسف

احلرام، وينتهكون األعراض، ويفسدون العباد والبالد، سـاعني إلقامـة دولـتهم 
                                                       

 ).١٠٦٤(، ومسلم )٣٣٤٤( أخرجه البخاري :صحيح) ١(
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ًاملزعومة، التي مل تقم ولن تقوم أبدا  : خً مصداقا لقـول النبـي -بإذن اهللا تعاىل-ُ
ُكلام خرج قرن قطع« :  يقـولخسـمعت رسـول اهللا :  قالت فعن ابن عمر »ٌ
 »ِحتى خيرج يف عراضهم الـدجال«ة، ، أكثر من عرشين مر»كلام خرج قرن قطع«

 .يف جيشهم ومجعهم: أي
َفاخلوارج أهل أهـواء وبـدع، هلـم صـفات وعالمـات يعرفـون هبـا، وهـذه  ُ َ ُ ٍ ٍ

 .الصفات تنسحب عىل أكثر أهل البدع
َالصفحات الغرر يف الـدفاع عـن إمـارة كنـر(قال حممد بن بدر بن منيس يف  ُ ُ َ ُ (

ًملخصا ألكثر هذه الصفا) ١٦٦ص( فأصـحاب األهـواء خمـالفون للفطـرة : (تِّ
ِّاتباع ما تشابه من القول ويقولـون مـا ال يفعلـون : وجتد من عالماهتم املستقصدة

ِّويفعلون ما ال يؤمرون، ويدفعون النص بالرأي، ويقدمون القياس عـىل الـدليل،  َّ
ِّمعرضـون متعـصبون مقلـدون ] هم[وقول الشيخ عىل قول اهللا تعاىل ورسوله، و ِّ

ِرفون الكلم عن مواضعه، ويستخدمون احليل والكيد واملكر، وفيهم الكـذابون ُحي َ ِّ
األفاكون، ورميهم أهل احلق بالنقائص، ويقعون يف التناقض الواضـح واللـوازم 
ًالباطلة، وفيهم االغرتار باألكثر سواء كان عددا أو عمال، واالغرتار بكـرب الـسن  ً

ّلـدعاوى املجـردة يف اتبـاع احلـق مـع أو بكثرة املـال أو وجـود اجلـاه، وكـذلك ا ّ
ُخمالفتهم الظاهرة له، وعندهم من األنفة والكرب واخليالء حتـى عـىل احلـق فيعـز 
عليهم اإلذعان له، وغري ذلك من الصفات الذميمة التي فيها مشاهبة بالكـافرين، 

 ).وحماكاة ألصحاب اجلحيم، نسأل اهللا تعاىل السالمة واملعافاة
                                                       

 )].٢٤٥٥ (»الصحيحة«[، )١٧٤( أخرجه ابن ماجه :حسن) ١(
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ُإن اهللا زوى يل األرض، فرأيـت «: خقال رسـول اهللا :  قالتعن ثوبان 
ُرهبا، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي يل منهـا، وأعطيـت الكنـزينامشارقها ومغ ُُ ُ ّ :

ّاألمحر واألبيض، وإين سألت ريب ألمتي أن ال هيلكهـا بـسنة عامـة، وأن ال يـسلط  ُ ّ ُ
ًعليهم عدوا من سوى أنفسهم؛ فيستبيح بيضته إين إذا ! يـا حممـد: ّم، وإن ريب قالّ

ّقضيت قضاء فإنه ال يرد، وإين أعطيت ألمتك أن ال أهلكهـم بـسنة عامـة، وأن ال  َ ٍُ ُ َُ ًُ
ُأسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولـو اجتمـع علـيهم مـن  َ ً ّ ّ ُ

ً، حتى يكون بعضهم هيلـك بعـضا، ويـسبي -من بني أقطارها: أو قال-بأقطارها  ُ َ
 .»ًضهم بعضابع

 .»وسألته أال جيعل بأسهم بينهم، فمنعنيها«: ويف رواية
ُإن اهللا زوى يل األرض، فرأيـت «:  يف هـذا احلـديث فيقـولخخيربنا النبـي  َ
مجع وضم له األرض حتى أنـه رأى مـشارقها ومغارهبـا، :  أي»مشارقها ومغارهبا

ُوإن أمتـي سـيبلغ «: خ عنـد ربـه، وقولـه خُّوهذا يدل عىل كرامة نبينا حممـد  ّ
َملكها ما زوي يل منها ِ ُ ُ ّمشارقها ومغارهبا، وهذا فيـه بـرشى ألمـة اإلسـالم :  أي»ُ

ُوأعطيـت الكنـزين«: خبانتشار اإلسالم يف أطـراف األرض، وقولـه  األمحـر، : ُ
ــيض ــزين، األمحــر أي: ، أي»واألب ُأن اهللا أعطــاه الكن ــيض أي: ّ ــذهب، واألب : ال
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َكنـزي كـرسى : ّالـذهب والفـضة، واملـراد: ُاملراد بالكنزين: قال العلامء(ّالفضة، 
ّوقيرص، ملكي العراق والشام، فيه إشارة إىل أن ملـك هـذه األمـة يكـون معظـم 
ّامتداده يف جهتي املرشق واملغرب، وهكذا وقع، وأما جهتـي اجلنـوب والـشامل، 

لـصادق، فقليل بالنسبة إىل املرشق واملغرب، وصلوات اهللا وسالمه عىل رسـوله ا
 .)ٌالذي ال ينطق عن اهلوى، إن هو إال وحي يوحى

ّوإين سألت ريب ألمتي أن ال هيلكها بسنة عامة«: خوقوله  ّ دعـوت ريب :  أي»ُ
ّألمتي أن ال هيلكها بقحط وجدب، وجماعة تعمهـم، وقولـه  ُ ٍّ ّوأن ال يـسلط «: خٍٍ ُ

ًعليهم عدوا من سوى أنفسهم؛ فيستبيح بيضتهم ِّأال يسل:  أي»ّ ًط عليهم عدوا من ّ َ
ِّغريهم فيقيض عىل أصلهم، ومجاعتهم، وعزهم، وملكهم، كام حصل لغريهم من 

ًاألمم، فبادوا وأفناهم اهللا فال تـسمع هلـم ركـزا، وقولـه  يـا : َّوإن ريب قـال«: خِ
ُإين إذا قضيت قضاء، فإنه ال يرد، وإين أعطيت ألمتك أن ال أهلكهم بـسنة ! حممد ّ َ ُُ ُ ُِّ ُّّ ّ ً
ً إذا قدرت قـدراإين:  أي»ّعامة ُ ّ وأردتـه فإنـه ال يـرد، وإين أعطيـت ألمتـك أن ال ّ ُ ّ

ّأهلكهم بمجاعة تعمهم، وقولـه  ُ ًوأن ال أسـلط علـيهم عـدوا مـن سـوى «: خُ ِّ ُ
  ِمــن : أو قــال-أنفــسهم يــستبيح بيــضتهم، ولــو اجتمــع علــيهم مــن بأقطارهــا 

ّأعطيــت ألمتــك أن ال أســلط علــيهم : ، أي»-بــني أقطارهــا ُ ّ ًعــدوا مــن غــريهم ُ ّ  
ُيقيض عليهم وهيلكهم، ولو اجتمع للقـضاء علـيهم كـل مـن يف األرض، وقولـه 

                                                       
 ).٩/٢٢٢ (»رشح صحيح مسلم«ّالنووي يف ) ١(
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ًحتى يكون بعضهم هيلك بعـضا، ويـسبي بعـضهم بعـضا«: خ ً ُ ّإن أكثـر : ، أي»َ
هالكهم يكون ببغي بعضهم عىل بعض، ال باعتداء غريهم عليهم، فيقتل بعضهم 

ًبعضا، ويـأرس بعـضهم بعـضا، وقولـه  ُلته أال جيعـل بأسـهم بيـنهم، وسـأ«: خً ُ
ًدعوته أال جيعل بعضهم يبغض بعضا، ويقتل بعضهم بعـضا، فلـم :  أي»فمنعنيها ً ُ

 .يستجب لذلك
ُإذا فتحـت «:  قـالخ، عـن النبـي تفعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص 
ٍعليكم فارس والروم، أي قوم أنتم؟ ّ َنقول كام أمرنـا : ، قال عبد الرمحن بن عوف»ّ َ َ

َأو غري ذلك؛ تتنافسون«: ، قالاهللا َ ثم تتحاسدون ،ّ ثـم تتـدابرون ،ّ  ثـم ،ّ
ّ، ثـم تنطلقـون يف مـساكني املهـاجرين، فتجعلـون -أو نحو ذلك-  تتباغضون

 .»بعض ِبعضهم عىل رقاب
ُ ملا فتحت فارس، وجـاءه مـن خرياهتـا، تولذلك بكى عمر بن اخلطاب  ّ

، )، وقد فتح اهللا لك وأظهرك عىل عـدوك وأقـر عينـك؟َمل تبكي: (فقال من عنده
                                                       

 ).٩/٢٩٧ (»رشح النووي عىل صحيح مسلم«نحمده، ونشكره، ونسأله املزيد من فضله، كام يف ) ١(

 .أي تتسابقون إىل الدنيا: تتنافسون) ٢(

 .متني زوال النعمة عن صاحبها:  احلسد:تتحاسدون) ٣(

 .تتقاطعون: تتدابرون) ٤(

 .تتكارهون وتنقطع بينكم املودة: تتباغضون) ٥(

 .أي جتعلون بعضهم أمراء عىل بعض: فتجعلون بعضهم عىل رقاب بعض) ٦(

 ).٢٩٦٢( أخرجه مسلم :صحيح) ٧(
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َال تفتح الدنيا عىل أحـد إال ألقـى «:  يقولخّإين سمعت رسول اهللا : (فقال عمر ُّ ُ
 .) وأنا أشفق من ذلك»اهللا بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم القيامة

مـا : ( بكى، فقال له عبـد الـرمحن-احلمراء والبيضاء-ُوملا أيت بكنوز كرسى 
، فقـال )ّيبكيك يا أمري املؤمنني؟ واهللا، إن هذا اليوم يوم شكر ويوم فـرح ورسور

َإنه مل يعطه قوم إال ألقيت بينهم العداوة والبغضاء«: عمر ٌ ُِ ُ ُ َ ّ«. 
ًوملا رأى بعض ما جاءه أيضا بكى، فقال له عبد الرمحن ّما يبكيك، فواهللا إن : (ّ

ما ذاك أبكاين، ولكن واهللا ما أعطى اهللا هذا واهللا : (، قال)هذا ملن مواطن الشكر؟
 .)ًقوما إال ألقى بأسهم بينهم

ّوقد اجتمعت وتداعت األمم الكافرة من أقطار األرض عىل أمة اإلسالم كام 
ّتداعى األكلة إىل قصعتها يف القرن العرشين امليالدي، فام استطاعوا استئصال أمة  ُ

ًى لنبيه أن ال يسلط عىل أمته عدوا من سوى ّاإلسالم ولن يستطيعوا؛ ألن اهللا أعط َّ َِّ ُ
ّأنفسهم يستبيح بيضتهم؛ أما هالك األمة بعضها بأيدي بعض، وبغي بعضهم عىل 
ُّبعض فكثري جدا ومشاهد يف كل األزمان واألمصار؛ مصداقا ملـا أخـرب بـه النبـي  ً ًَ ّ ٌ

 اء األمم؟يا رسول اهللا وما د: ، فقالوا»ُسيصيب أمتي داء األمم«:  حيث قالخ
                                                       

 .»سندامل«وصححه أمحد شاكر ف يتخرجيه عىل ) ٩٣( أخرجه أمحد :صحيح) ١(

 .بإسناد صحيح) ٢٦٥ص (»الزهد« رواه ابن املبارك يف :صحيح) ٢(
حمـض الـصواب يف فـضائل «وانظر آثار عمر بن اخلطاب هذه وغريها يف ) ١٦٥ص(ذكره ابن اجلوزي ) ٣(

 .حتقيق عبد العزيز الفريج) ٢٦٧-٢/٢٦٥ (»أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب



 

بتداع السبيل بن االتباع واال: الباب اخلامس عرش ١٣٠٠ 

ُاألرش«: قال َ َوالبطر ،ُ َ َوالتكـاثر ،ُ ُ َّوالتنـاجش يف الـدنيا ،ُّ َُّ ُ والتبـاغض ،ُ ُ َّ
ُوالتحاسد، حتى يكون البغي ُُ َّ«. 

                                                       
ُاألرش) ١( َ  .أشد أنواع البطر: َ
ُطرَالب) ٢(  .الطغيان عند النعمة وطول الغنى: َ
ُالتكاثر) ٣(  .هو كل ما يتكاثر به املتكاثرون من أموال وأولد وغري ذلك: ّ
ُالتناجش يف الدنيا) ٤( َ ُهو أن يزيد يف ثمن السلعة، وهو ال يريد رشاءها ليقع غريه فيها: َّالنجش: َّ َ. 
 )].٦٨٠ (»الصحيحة«) [٩٠١٦ (»طاألوس«، والطرباين يف )٤/١٦٨( أخرجه احلاكم :حسن) ٥(
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 ١٣٤٧ فهرس األحاديث واآلثار

 
 الصفحة  األثر/احلديث

ِائذنوا له، فلبئس ابن العش َ ُ َ ْ ِ َ َ ِرية، أو بئس رجل العشريةَ َ ُ َُ ْ ِ......................................... ٣٦٨ 
 ١٠١ ...........................................................................أبدأ بام بدأ اهللا به
 ٦١٨ ..........................................................................ابدأوا بام بدأ اهللا به

 ٢٥٠ ........................................أبرصوها فإن جاءت به أكحل العينني، سابغ األليتني
 ٤٦٤ ................................................إن كنا لننظر إىل اهلالل، ثم اهلالل! ابن أختي

 ٩٠١ ..........................................................أهبذا أمرتم، أم هبذا أرسلت إليكم
َأتاين جربيل فقال ُ ُحممديا : َ َّ َ ٌعش ما شئت فإنك ميت! ُ َ ِّْ َ َ َّ ِ َ ِ ِْ......................................... ٣٦٤ 

 ١١٠٧ ..........................................ُاتبعوا وال تبتدعوا؛ فقد كفيتم، وكل بدعة ضاللة
ُأتدرون ما العضه َْ َ........................................................................... ٣٦٤ 
 ٣١٣ ............................................................................أتدرون ما الغيبة

 ٩٢٢ ........................................................................أتدري مل مشيت بك
 ٨٩٣ ،٨٩٣ .........................................اتق اهللا حيثام كنت، وأتبع السيئة احلسنة متحها

 ٩٣٥ ، ٤٩ ...............................................ارض باماتق املحارم تكن أعبد الناس، و
 ١١٨٠...............................................................اتقوا الشح فإن الشح أهلك

ِاتقوا الظلم، فإن الظلم ظلامت يوم القيامة َِ َ َ َ ٌَ ََّ ُ ْ ُْ َّ َُّّ ِ ُ................................................... ٣٦٣ 



 

 ١٣٤٨ فهرس األحاديث واآلثار

 ١٤٣ ................................................................اتقوا اهللا، واسمعوا وأطيعوا
 ٤٩٦ ....................................................... ونحن شببة متقاربونخأتينا النبي 
 ٦٥٨ ......................................رجل قىض للناس عىل جهل فهو يف النار: اثنان يف النار
 ١٢٦٥....................................................... اهللا احلنيفية السمحةأحب الدين إىل

ًأحبب حبيبك هونا ما، َ ََ ِ َ..................................................................... ٣٤٦ 
 ٢٣٦ .............................................احذروا فتنة العامل الفاجر، والعابد اجلاهل؛ فإن

 ٩٤٢ .......................................................أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل
ْأحلت لنا ميتتان ودمان َّ ِ  ٨٥ ..........................................فأما املييتان فاحلوت واجلراد: ُ
ٌاختالف أمتي رمحة َ َّ ُ ُ......................................................................... ٦٠٥ 

 ٩١٧ ...........................................ل، فهو يميش مرة ويكبوآخر من يدخل اجلنة رج
 ٤٣٣ .................................................أخرجوا من النار من كان يف قلبه مثقال حبة

 ٨٣٠ ..............................................................................إخسأ عدو اهللا
 ٥٢٨ .................................ِأخشى عليكم أال تعرفوا اجلاهلية ؛ فال تعرفوا قدر اإلسالم

 ٧٠٩ ..................................................أخوف ما أخاف عىل أمتي األئمة املضلون
 ١٢٣٦.........................أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة ينهون عن أصحاب البدع

 ١٤٧ ...................................................................وا إليهم حقهم، وسلواأد
 ٦٦٠ ..........................................................إذا اجتهد احلاكم فأخطأ، فله أجر

 ٦٠٧ .....................................................ُإذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة



 

 ١٣٤٩ فهرس األحاديث واآلثار

 ٩٤٦ ..............................................................إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه
 ٨٩٢ ................................إذا أمسيت فال تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فال تنتظر املساء

 ٩٤٦ ....................................لذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمني، وإذا خلع فليبدأ بالشامإ
ُإذا أنتام خرجتام، فأذنا ثم أقيام، ثم ليؤمكام أكربكام َّ َّ َّ ِّ.......................................... ١٠٩٥ 

 ٨٤٥ ............................................................ذا بلغ املاء قلتني مل حيمل اخلبثإ
 ٥٧ ..............................................................إذا بويع خلليفتني فاقتلوا آخرمها

 ١٢٧٦.......................................................إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهام
 ١١٨٧، ٩ ................................................َإذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر

 ١١٦٣، ١٠١٦ ،١٠١٤ ،٤٠٣، ٤١ ......بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرعإذا تبايعتم 
ِّإذا حدثكم أهل الكتاب فال تصدقوهم وال تكذبوهم ُ ِّ ُ....................................... ٥٩٣ 

 ١١٩٣، ٦٣٧ ..........................إذا حكم احلاكم، فاجتهد، فأصاب، فله أجران، وإذا حكم
ُإذا خطب امحرت عينَاه، وعال صوته ْ َ َ ُ ْ َُ َ َ َ ْْ َّ َ ََ ِ........................................................ ٥٤٨ 

ً مطاعا، وهوى متبعا، وإعجابًإذا رأيت شحا ًً.............................................. ٢٢١ 
 ١٢٣٧، ١٢١١، ٩٥ ...........................إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين

 ١٣٤ ،١٣٠ .........................................................إذا صح احلديث فهو مذهبي
ّإذا صىل أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف ِ ُ....................................... ٥٠٠ 

 ١٢٩٨...............................................إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم
 ١٣٢ .....................................خب اهللا تعاىل وخرب الرسول ًإذا قلت قوال خيالف كتا



 

 ١٣٥٠ فهرس األحاديث واآلثار

 ٥١٩ .........................................إذا كان يوم اجلمعة وقفت املالئكة عىل باب املسجد
ّتتبع كل أمة ما كانت تعبد: ّإذا كان يوم القيامة، أذن مؤذن ّ.................................. ١١٣٥ 

 ٣٩٠ ...............................................إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة
 ١٢٣٦.............................................إذا لقيت صاحب بدعة يف طريق فخذ يف غريه

 ١٣٤ .............................................خ كتايب خالف سنة رسول اهللا إذا وجدتم يف 
ُإذا وضع العشاء وأقيمت الصالة فابدءوا بالعشاء ُ.......................................... ١٠٩٢ 

 ١٠٩٥ ................................ّأراين أتسوك بسواك، فجاءين رجالن أحدمها أكرب من اآلخر
 ٣٩١ ..........................ًرجل مات مرابطا يف سبيل اهللا:  ُأربعة جترى عليهم أجورهم بعد املوت

 ٨٩٨ .........................................ً غائباَّأربعوا عىل أنفسكم فإنكم ال تدعون أصم وال
ُارجعوا إىل أهليكم، فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم ُ ِّ..................١٠٩٢، ٩٢٣، ٨٨٤، ٤٩٦ 
 ٩٦٦ .........................................أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم يف دين اهللا عمر

 ٩٧٠ ..............................ّأرسل إيل أبو بكر مقتل أهل الياممة، فإذا عمر بن اخلطاب عنده
ْاستحيوا من اهللا حق احلياء  ٨٩٢ ...........................................يا نبي اهللا:  قلنا:  قال. «َ
 ٩٦٩ ......................................من عبداهللا بن مسعود وسامل:  استقرئوا القرآن من أربعة
 ٤٥٩ .....................................................................ًاستوصوا بالنساء خريا

 ٤٩٠ ................................................استووا، استووا، استووا، فوالذي نفيس بيده
 ٤٣٧ .....................................ال إله إال اهللا: ُأسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة، من قال
 ١٢٧٩.....................................................اسمعوا وأطيعوا فإهنام عليهم ما محلوا



 

 ١٣٥١ فهرس األحاديث واآلثار

ٌإن استعمل عليكم عبد حبيشاسمعوا وأطيعوا، و ُ........................................... ١٤٣ 
 ٤٨١ .................................................أشارت إىل احلكمة اإلهلية يف ترتيب التنزيل
 ١٢٦٨.................................................أشد الناس بالء األنبياء ثم األمثل فاألمثل

 ٤٣٥ ...................................ٌأشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا، ال يلقى اهللا هبام عبد
 ١٠٣ ...............................................................أصاب اهللا بك يا ابن اخلطاب

 ٣٠٨ ........................................، وملن هو دونكاصرب نفسك ملن هو فوقك يف العلم
ٌّاصربوا، فإنه ال يأيت عليكم زمان إال الذي بعده رش منه ٌ َّ..................................... ٣١٨ 

 ١١٥٢....................................................أصلح يل شأين كله وال تكلني إىل نفيس
 ٢٤٧ ..........................................ٍأظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بيشء من البحرين

 ٨٩١ .................................................اعبد اهللا كأنك تراه، واعدد نفسك يف املوتى
 ١٥٩ .......................................ِالصالة، وآت الزكاةًاعبد اهللا وال ترشك به شيئا، وأقم 

 ٩٥٣ ....................................................أعلم أمتي باحلالل واحلرام معاذ بن جبل
 ٨٦٩ .................................أعامر أمتي ما بني الستني إىل السبعني، وأقلهم من جيوز ذلك

 ٩٣٢ ،٦٣ .............................................شبابك قبل هرمك: ًاغتنم مخسا قبل مخس
 ٩٣٢ ...........................شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك: ًاغتنم مخسا قبل مخس
ُاغزوا بسم اهللا، يف سبي  ٩٦٠ .............................................ل اهللا، قاتلوا من كفر باهللاْ

ّأفشوا السالم، وأطعموا الطعام، وصلوا األرحام، وصلوا والناس نيام ُ ِ....................... ٧٦٦ 
ًأفضل هذه األمة، أبرها قلوبا، وأعمقها علام ً ّ.................................................. ٨٦ 



 

 ١٣٥٢ فهرس األحاديث واآلثار

ًأفال أكون عبدا شكورا ً..................................................................... ٩٢٨ 
 ٢٥٠ ..................................................................وقتلته.  ال إله إال اهللا: أقال

 ٣٠٥ ...........................................خ أقبلت عىل املسألة وتتبع أصحاب رسول اهللا 
 ٨٠١ ....................................................اقتلوا شيوخ املرشكني واستبقوا رشخهم

 ٩٠٢ ...................................................................والشمس وضحاهااقرأ  
 ٧٤٦ .............................................................................اقرأ عيل القرآن

 ٩٧٠ .............................أقسمت أن ال أضع ردائي عىل ظهري حتى أمجع ما بني اللوحني
 ٦٣٢ ...............................................اقضوا كام كنتم تقضون، فإين أكره االختالف

 ٥٠٤ ......................................................................باسمك اللهم: اكتب
 ٦٣٢ ............................................................................أكره االختالف
 ٩٣٤ ...................................... األمر وعموده، وذروة سنامه؟ اجلهادأال أخربك برأس

 ٩٣٤ ..........................................أال أدلك عىل أبواب اخلري؟ الصوم جنة، والصدقة
 ٨٨٢ .............أال أدلك عىل سيد االستغفار؟ اللهم أنت ريب ال إله إال أنت، خلقتني وأنا عبدك

 ٨٩٦ ....................................أال أدلكم عىل ما يمحو به اهللا اخلطايا ويرفع به الدرجات
 ٨٨٠ .....................................................كام من خادمأال أدلكام عىل ما هو خري ل

 ١٠٩٥ ..................................................ٍأال أستحي من رجل تستحي منه املالئكة
ِّأال أعلمك كلامت تقوهلا إذا أويت إىل فراشك، فإن مت من ليلتك ِ........................... ٨٨١ 

 ٨٨٠ ................................................................ًأال أعلمكام خريا مما سألتامين



 

 ١٣٥٣ فهرس األحاديث واآلثار

 ٢٦٠ ............................................أال إن الصرب من اإليامن بمنزلة الرأس من اجلسد
ُأال إن العيش عيش اآلخرة َ................................................................. ٤٦٧ 

ً كفرا بواحا عندكم من اهللا فيه برهانإال أن تروى ً..................................١٢٨٥، ١٢٧٦ 
َأال إن ريب أمرين أن أعلمكم ما جهلتم، مما علمني يومي هذا ََّ َِّّ ِ ْ َ ُّ َّ َ................................. ٣٥٥ 

 ٤٣١ ....................................................................أال أنبئكم بأكرب الكبائر
َّأال إنام حرم رسول اهللا مثل ما حرم اهللا َّ........................................................ ١٤ 

 ٩٠٥ ........................................................................أال إهنا ستكون فتنة
 ٩٤ ................................................................هأال إين أتيت القرآن ومثله مع

 ٨٢ ..............................................ٌأال إين أوتيت القرآن ومثله معه، أال يوشك رجل
ِأال إين أوشك أن أدعى فأجيب، فيليكم عامل من بعدي ِ ٌِ َّ ُ ُ َ ْْ َ َُ َ َِ ُ ُ َ ُ َْ ُ ِّ ِ َ..................................... ٣٧٢ 

َأال تسمعون، أال تسمعون َُ َُ ْ َ َْ ِإن البذاذة من اإليامن! ! َ َ َِ َ َ َ َّ ِ........................................... ٣٦٥ 
ًأال فمن سوده قومه عىل فقه كان ذلك خريا له ٍ َّ.............................................. ٢٩٨ 

ًأال من ويل عليه وال فرآه يأيت شيئا ٍ.........................................................١٢٨٠ 
 ٥٤٣ ..............................................................................أال هل بلغت

 ١١٦٤.......................................................أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت
ُإن ما حرم رسول اهللا مثل ما حرم اهللاوأال  ِ َّ..................................................... ٨٨ 

ِاإلثم ما حاك يف صدرك، وكرهت أن يطلع َّ................................................. ٧٦٤ 
 ٥٧٩ ......................................... واجبخاالحتياط يف رواية األحاديث عن النبي 



 

 ١٣٥٤ فهرس األحاديث واآلثار

 ٤٠٨ ...................................خ ًأن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا اإلسالم أن تشهد 
ُاإلمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى ٌ ُ......................................... ١٧٨ 

ٍاألنبياء إخوة من عالت، وأمهاهتم شتى َ ٌ.................................................... ١٠٠ 
 ٩٣١ ............................. فأفضلها-أو بضع وستون شعبة-اإليامن بضع وسبعون شعبة، 

 ٤٣٣ ................................................اإليامن بضع وسبعون، أو بضع وستون شعبة
 ٨٤ .................................................................م رضبة للوجه والكفنيُّالتيم

ِاحلالل بني واحلرام بني، وبينهام أمور مشتبهات َ ٌ ٌُ ٌ.............................................. ٧٦٨ 
 ٦٣٢ ،٦٣٠ ،٦٠٦ ...................................................................اخلالف رش

 ٩٦ ...........................................اخلوارج رش اخللق عند اهللا؛ انطلقوا إىل آيات نزلت
 ١٢٩٣، ١٢٨٨..........................................................اخلوارج كالب أهل النار

 ١١٥٧...............................................اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة
ُالدال عىل   ٣٧٨ .....................................................................اخلري كفاعلهّ

ِالدعاء هو العبادة ُ ُّ........................................................................... ٣٥٦ 
ٌالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها؛ إال ذكر اهللا وما وااله ٌ.......................................... ٤٢٨ 

 ١٢٨٥، ١٢٧٦، ١٢٤٥، ١٥١ ،٥٢ ،٢٥ .........................................الدين النصيحة
 ٦٥٢ ..................ًالدينار بالدينار، والدراهم بالدرهم، مثال بمثل، من زاد أو ازداد، فقد أربى

َالرجل عىل دين خليله، فلي ْ ِ َنظر أحدكم من خياللَ ُ ُ ْ............................................ ٩٤٢ 
ًالزم الصمت تعد حكيام، جاهال كنت أو عاملا ً ً............................................... ٩٤٣ 



 

 ١٣٥٥ فهرس األحاديث واآلثار

 ٦٩ .......................................................................السعيد من وعظ بغريه
 ١٢٧٧..........................................السلطان ظل اهللا يف األرض فمن أكرمه أكرمه اهللا
 ١٤٤ .............................................السمع والطاعة عىل املرء املسلم فيام أحب وكره

 ١٥ ................................................................الشاهد يرى ما ال يرى الغائب
 ٩٢٩ .........................................................................الصالة عىل ميقاهتا
 ٩٢٣ ..............................................................................الصالة لوقتها

 ٤٦٦ ،٤٥٧ ............................................................الصالة وما ملكت أيامنكم
 ٩٨٨ ...................................................................الصيام يل وأنا أجزي به،
 ٩١٠ .................................................................ّالعبادة يف اهلرج كهجرة إيل

 ٢٧١ ...............................................العلامء باقون ما بقي الدهر، أعياهنم مفقودهم
 ١٨٦ ..............................................................................ُالقط يل حىص

 ٩٤٣ ................................................اللسان معيار، أطاشه اجلهل، وأرجعه العقل
َّاهد أم أيب هرير! اللهم ُ  ٣٨٤ ....................................................................ةِ

 ٤٤٤ .........................................................اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع
 ٩٨٩ .................................................اللهم إين قد كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك

 ٩٢٤ .............................اللهم باعد بيني وبني خطاياي، كام باعدت بني املرشق واملغرب
َحبب عبيدك هذا! اللهم َ وأمه إىل عبادك املؤمنني-يعني أبا هريرة-ُ ِ ُ ُّ ُ........................... ٣٨٤ 

 ٧٩٧ ...................................علنا هداة مهتدين غري ضالنياللهم زينا بزينة اإليامن، واج



 

 ١٣٥٦ فهرس األحاديث واآلثار

 ١٢٧٨................................................ًاللهم من ويل من أمر أمتي شيئا فشق عليهم
 ٩٠٥ ...............................................اللهم ال تدركني سنة ستني وال إمارة الصبيان

 ٤٦٧ ...............................................................اللهم ال خري إال خري اآلخرة
 ٩٨٢ ......................................................ُأمل أخرب أنك تقوم الليل وتصوم النهار
َالـمؤمن القوي خري وأحب إىل اهللاَِّ ْ ِْ ُّ َ َ ُّ َُ ٌ ْ َُ ِ َ ِ ِ من الـمؤمن الضعيفْ ِ ِ َِّ ِ ْ ُ ْ ْ................................... ٥٢٧ 

َاملؤمن مرآة املؤمن، واملؤمن أخو املؤمن، يكف عليه ضيعته َ ُ ُْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ُِّ ُ ِ ْ ْ ُْ ُ ُ ُُ.................................. ٣٥٤ 
ًاملؤمن يأكل يف معى واحد، والكافر يأكل يف سبعة أمعاء َ..................................... ٨٠٥ 

 ٢٦٣ ................................................ٍاملقسطون عىل منابر من نور عن يمني العرش
 ٢٤٧ ...........................................ن املنافقني الذيناملنافقون الذين منكم اليوم رش م

 ١٠٧٨ .........................................................................ّإىل أن يوحدوا اهللا
 ٩٧٠ .............................آليت بيمني أن ال أرتدي بردائي إال إىل الصالة حتى أمجع القرآن

 ٢٣٥ .................................................ٌاليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون
 ٢٢ .......................................أما أنا فإين أخشاكم هللا وأتقاكم له، أما إين أصوم وأفطر

َّأما إنه يمنعني من ذلك أين أكره أن أمل ِ  ٨٨٧ ..................................................ُكمُ
 ١١٠٤ ...............................ّفإن خري احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدى هدى حممد: أما بعد

 ٤٧٠ ......................................................أما بعد، فإن إخوانكم قد جاءوا تائبني
 ٤٤٠ ......................................ّاللهم إنك تعلم أين رسول اهللا، امح يا عيل! امح يا عيل

 ٤٣٢ ،١٩٣ ...................................ُأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهللا



 

 ١٣٥٧ فهرس األحاديث واآلثار

 ١٧٦ ..................................فمن قال. ال إله إال اهللا:  يقولواأمرت أن أقاتل الناس حتى
 ٥١٠ ....................................................أمسك عليك بعض مالك، فهو خري لك
 ٩٥٩ .......................................................امش وال تلتفت حتى يفتح اهللا عليك

 ٩٤٢ ...................................املك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك عىل خطيئتك
 ٦١٨ ............................................آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت

 ٩٩٣ .......................................فح يف اليوم اثني عرش ألّ كان يسباّأن أبا هريرة 
 ٩٨٥ ...............................ُ كان إذا اشتد عجبه بيشء من ماله قربه لربهاأن ابن عمر 

ًإن أحدا ال يولد عاملا والعلم بالتعلم ً َّ......................................................... ٣٠٧ 
 ٤٥٤ ....................................................إن أحدكم إذا قام يف صالته فإنه يناجي ربه

 ٢٣٥ ........................................إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي يف بطونكم
 ١٢١٠.......................................إن أخوف ما أخاف عىل أمتي كل منافق عليم اللسان

َإن أعامل الناس تعرض يوم االثنني واخلميس َُ ْ ُ ّ............................................... ٩٩٠ 
 ٦٤٥ ....................................................شهادة أن ال إله إال اهللا: إن أفضل ما نعد

 ١٨٩ ......................................................ًإن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم
ًإن اإلسالم بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء ً.......................................... ٤٧ 
 ٧٠ ..............................................إن الباليا أرسع إىل من حيبني من السيل إىل منتهاه

ّحلالل بني وإن احلرام بني، وبينهام مشتبهاتإن ا ّ............................................. ٦٥٧ 
ٌإن احلالل بني، وإن احلرام بني، وبينهام مشتبهات َ َِ ْ ُ ْ ِّ َ َِّ َ ٌَ ٌ َ َّ............................................ ٣٥٢ 



 

 ١٣٥٨ فهرس األحاديث واآلثار

 ٨٢٩ ...........................................................إن الرفق ال يكون يف يشء إال زانه
 ١٢٠٦..........................................................إن الرجل ليعمل عمل أهل اجلنة

 ٨٠٦ ..........................................إن الشبع يثقل البدن، ويقيس القلب، ويزيل الفطنة
ّإن الشيطا ُّن قد أيس أن يعبده املصلون يف جزيرة العربّ َ ِ..................................... ٣٥٦ 

ِإن الشيطان قد أيس أن يعبده املصلون يف جزيرة العرب َ ََ َ ُ ُ ْ َِ َّ ُ ُ ْ َ ََّ َِ ّ..................................... ٣٧٣ 
 ٢١٦ .......................................................إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه

ّإن القوم إذا رأوا املنكر فلم يغريوه؛ عمهم اهللا بعقاب ِّ........................................ ٣٨٦ 
 ٤٤٢ ........................................س كلامت أن يعمل هباإن اهللا أمر حييى بن زكريا بخم

 ٧٢ ...................................ٍإن اهللا تعاىل أمر حييى بن زكريا عليهام السالم بخمس كلامت
 ١٦٣ ...........................ٌإن اهللا تعاىل رفيق حيب الرفق، ويعطي عليه ما ال يعطي عىل العنف

ًإن اهللا تعاىل يرىض لكم ثالثا، ويكره لكم ثالثا ً.............................................. ١١٧ 
 ٤٣٣ .............................بتغي بذلك وجه اهللاال إله إال اهللا ي: ّإن اهللا حرم عىل النار من قال

ِإن اهللاَ رفيق حيب الرفق، ويعطي عىل الرفق ْ ِّْ ُ ِِّ ِْ َ َُ ٌُ َّ ِ.................................................. ٣٤٨ 
ّإن اهللا رفيق حيب الرفق، ويعطي عىل الرفق ما ال يعطي ٌ..................................... ١٠٧٠ 

 ١٢٩٦، ٤٠٩ .................................... فرأيت مشارقها ومغارهباإن اهللا زوى يل األرض
 ٣١٣ ..............................................ًمن عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب : إن اهللا قال

 ١٠٦٣ ،٤٢٥ ،٢٩٦ ،١٠٩ .........................ًن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العبادإ
ًإن اهللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد َّ....................... ١٢٥١، ١٢٤٩، ١٠٦٣، ٢٩٦ 



 

 ١٣٥٩ فهرس األحاديث واآلثار

 ٧٠٧ ...................................ًإن اهللا ال ينتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلامء
 ١٠٤ ...............................................ًإن اهللا ال ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا

ًإن اهللا ال ينزع العلم منكم بعد أن أعطاكموه انتزاعا ُ ُ......................................... ٤٢٦ 
 ٤١٤ ...........................................إن اهللا ال ينظر إىل صوركم وأموالكم، ولكن ينظر

 ١٠٥٣ .....................................................َّإن اهللا ال ينظر إىل صوركم، وأموالكم
 ٧٧٢ .....................................................إن اهللا ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن

 ٨٩٧ ............................يباتالتحيات هللا والصلوات والط: إن اهللا هو السالم، ولكن قولوا
ُإن اهللا ورسوله ينهيانكم عن احلمر األهلية؛ ُ َّ................................................... ٨٥ 
 ٣٩٢ ،٣٩١ ............................................إن اهللا ومالئكته وأهل السموات واألرض

 ١٢٤٩.....................................................إن اهللا يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن
 ٨٠٧ .................................................قيل وقال، وكثرة السؤال: ًإن اهللا يكره ثالثا

 ٢٤ .......................................ٌإن املؤمن الذي خيالط الناس ويصرب عىل أذاهم، خري من
ِإن املؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد حتت جبل خياف أن يقع عليه َِ َ َ َ َ ََ ْ ُ ُّ ٍ َ ٌ ّ................................. ٣٦٢ 

 ١١٠ ..........................................إن املغضوب عليهم اليهود، وإن الضالني النصارى
 ٤٦٧ ........................................................................إن املأل قد أبوا علينا

 ٢٢١ ....................................إن الناس إذا رأوا املنكر فلم يغريوه أوشك أن يعمهم اهللا
 ٦٣٠ .............................................. أنإن الناس إذا رأوا املنكر فلم يغريوه؛ أوشك
 ١٦٣ .................................................إن الناس إذا رأوا املنكر وال يغريونه أوشك



 

 ١٣٦٠ فهرس األحاديث واآلثار

 ٩٧٣ ....................................إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، و لوال آيتان من كتاب اهللا
 ٩٥٢ ..........................................................ً بعث معاذا إىل اليمنخأن النبي 
ّ كان حيدث حديثا لو عده العاد ألحصاهخأن النبي  ًّ....................................... ٤٩٠ 
 ٢٤١ ...............................ٍاذ بن جبليا مع»: ٌ ومعاذ رديفه عىل الرحل، قالخأن النبي 

ُإن أمامكم عقبة كؤودا ال جيوزها املثقلون ِ ْ ً ً َُ ُ َ َ ّ................................................... ٣٥١ 
ًإن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي يف عهد رسول اهللا   ٢٥١ ......................................خ ُ
 ٩١٩ ...............................................إن أهل اجلنة ليرتاءون أهل الغرف من فوقهم

 ٢٤٨ ......................................ًإن أهل الكتابني افرتقوا يف دينهم عىل ثنتني وسبعني ملة
 ٢٠٤ ........................................ حتب يف اهللا وتبغض يف اهللاأن: إن أوثق عرى اإلسالم

ُإن أول الناس يقىض يوم القيامة عليه، رجل استشهد ُّ ّ ّ....................................... ١٠٥٥ 
 ١٢١٠......................................................................إن بعض البيان سحر

 ٤٦٠ .................................ّأن تصدق، وأنت صحيح شحيح، ختشى الفقر وتأمل الغنى
 ٦٣٢ .................................إن تفرقكم يف هذه الشعاب واألودية، إنام ذلكم من الشيطان

 ٤٦٩ ........................................، كحرمة يومكم هذاإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم
 ١١٥٤ .........................................................رأيتمونا ختطفنا الطري فال تربحواإن 

 ٤٥٢ .................................................يا رسول اهللا:  فقالخًإن رجال أتى النبي 
َأن رجال زار أخا له يف قرية أخرى، فأرصد اهللاُ له عىل ََ ُْ َ ْ ََ َ ٍ َ ً َ َ ً َّ........................................ ٣٦٩ 

 ٨٦٨ ...................................... عن املبارشة للصائم، فرخص لهخًأن رجال سأل النبي 



 

 ١٣٦١ فهرس األحاديث واآلثار

ًأن رجال قال َ َّ َّ واهللاِ ال يغفر اهللاُ لفالن، وإن اهللاَ:َ ِ ٍ ُ ِ ُِ َْ............................................... ٣٧١ 
ًأن رجال كان يدعى محارا، وكان يرشب اخلمر ُ ً.............................................. ١٥٥ 

 ٩٠٠ .........................................ً أعطى رهطا، وسعد جالس فيهمخأن رسول اهللا 
ً رأى رجال قائام يف الشمسخأن رسول اهللا  ً............................................... ٧٥٠ 
 ٥٠١ .............................................. كان من أخف الناس صالةخأن رسول اهللا 
َإن رسول اهللاِ ُ َ َّ ُ كان ْخيطب قائام، ثم جيلسخ  ِ ُِ ْ َ ََّ ُ َ ُ ًَ ِ َ............................................... ٥٢٣ 

ِ مل يكن يرسد احلديث كرسدكمخأن رسول اهللا  ُ........................................... ٤٨٩ 
 ٩٩١ .................................ًعطي مزمارا من مزامريُ أ-أو األشعري-ن عبداهللا بن قيس أ
ُن عثامن رجل حيي، وإين خشيت، إن أذنت لهأ ُ ٌّ ِ ّ............................................. ١٠٩٣ 

 ٨٨٠ .......................... بسبيخ ُ شكت ما تلقى من أثر الرحا، فأيت النبيلأن فاطمة 
 ٩٨٨ ..................................ًإن يف اجلنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة

 ٩٢٠ .........................................................ًإن يف اجلنة لسوقا، يأتوهنا كل مجعة
 ١٢٨٨...............................ًإن فيكم قوما يتعبدون حتى يعبجوا الناس ويعجبهم أنفسهم

 ١٢٦٦، ٥٦٤ ...............................ّإن قلوب بني آدم كلها بني إصبعني من أصابع الرمحن
َإن قومك ق ِ َ ْ ُرصت هبم النفقةَّ ُ َّ................................................................ ٣٣٩ 

 ٦٦٥ ............................خ إن كنت ألسأل عن األمر الواحد ثالثني من أصحاب النبي 
 ٢٩٩ .....................................ُإن مثل العلامء يف األرض كمثل النجوم يف السامء هيتدى

 ٣٨٧ .................................ُإن مثيل ومثل ما بعثني اهللا عز وجل به كمثل رجل أتى قومه



 

 ١٣٦٢ فهرس األحاديث واآلثار

 ١٢١٠.......................................................................ًإن من البيان لسحرا
 ١٢٠٧........................................لعلم عن األصاغرإن من أرشاط الساعة أن يلتمس ا

 ١٢٧٦، ٣٠٤ ............................إكرام ذي الشيبة املسلم، وحامل القرآن: إن من جالل اهللا
 ٥٢ ..................................ًإن من عباد اهللا عبادا ليسوا بأنبياء، يغبطهم األنبياء والشهداء

 ١٢٢٦، ١٢٢٥................................ًإن من ورائكم فتنا يكثر فيها املال ويفتح فيها القرآن
 ١٠٨٢ ،٥٥٨ ..................................الناسإن هذه الصالة ال يصلح فيها يشء من كالم 
ٌّإن هذين حرام عىل ذكور أمتي، حل إلناثهم َّ.................................................. ٨٦ 

َأنا أغنى الرشكاء عن الرشك؛ من عمل عمال أرشك فيه معي غريي ً......................... ١٠٥٤ 
 ٤٥٦ .......................................... يف املجلس الواحد مئةخ ّإنا كنا لنعد لرسول اهللا 

 ٩٦٨ ..................................................................أنا من الراسخني يف العلم
 ٩٦٨ ............................................................أنا من أولئك القليل وهم سبعة

 ٢٥١ ............................................ىل سلطاننا فنقول له خالف ما نتكلمإنا ندخل ع
َأنا َوكافل اليتيم يف الـجنة هكذا َ َ َ َ َِ ِ َِّ ْ ْ ُِ ِ َ َ............................................................ ٥٤٦ 

ًأنتم أشبه األمم ببني إرسائيل سمتا وهديا ً.................................................. ٢٤٦ 
 ٩٣٠ ..........................................أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واهللا إين ألخشاكم هللا

 ٤٩٥ .......................................................................خُانتهيت إىل النبي 
 ٤٦٣ ........................................................... وهو خيطبخُانتهيت إىل النبي 

 ٤٩١ ................................................أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار



 

 ١٣٦٣ فهرس األحاديث واآلثار

ًانرص أخاك ظاملا أو مظلوما ً............................................................ ٧٩٤ ،٦٦ 
 ٤٦٠ ..............................................انرصفا، نفي هلم بعهدهم، ونستعني اهللا عليهم

 ٤٥٥ ..................................يا أم املؤمنني:  فقلت-لإىل عائشة :  أي-ُانطلقت إليها 
 ٤١١ ............................................................................َانطلقوا إىل هيود

َانفذ عىل رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم  ِ ِ  ٣٨٢ .................................ادعهم إىل اإلسالمُ
ُإنك تأيت قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم ً........................................... ١٠٠ 

 ١١٣٩، ١٠٩٩ ،١٠٧٨ .................ًإنك تأيت قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه
ُإنك تأيت قوما من أهل الكتاب، فادعهم إىل شهادة ُ ْ ِ ً.......................................... ٤١٢ 

 ١١٢٠ ،١٠٠ ، ٤٧.....................إنك تقدم عىل قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه
 ٩٦٥، ٩٥٦ ،٤٨٦ ...............................ًإنك ستأيت قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم

 ٢٥٠ ..........................ّإنكم ختتصمون إيل ولعل بعضكم أن يكون أحلن بحجته من بعض
 ١٢٨٠، ١٤٧ ..........................إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصربوا حتى تلقوين عىل احلوض

ٍإنكم يف زمان كثري علامؤه، قليل خطباؤه َّ.................................................... ٢٨٦ 
 ٤٤٧ ............................................... يوم القيامة أن يدعوين عىلإنام أخشى من ريب

ُإنام أصحايب مثل النجوم، فأهيم أخذتم بقوله؛ اهتديتم َ َ ُ َ ُّْ ُ ُّ ُ َّ ِ....................................... ٦٠٨ 
 ١٢٠٦......................................................................إنام األعامل باخلواتيم

 ٤١٤، ٣٤٥، ٤١ ......................ٍإنام األعامل بالنية، وإنام المرىء ما نوى، فمن كانت هجرته
 ٥٠٩ ..................................................................إنام الصدقة عن ظهر غنى



 

 ١٣٦٤ فهرس األحاديث واآلثار

 ١١٦٤..........................................................م بالتحلمإنام العلم بالتعلم واحلل
 ٥١ ................................................ًإنام الناس كاإلبل املائة، ال تكاد جتد فيها راحلة
 ١٣٢ ................................................إنام أنا برش أخطئ وأصيب، فانظروا يف رأيي

 ٩٢٦ .................................إنام أنا لكم مثل الوالد، أعلمكم إذا ذهب أحدكم إىل اخلالء
 ١٠٦٥ .....................................................................ِّإنام شفاء العي السؤال
 ١٠٥ ...................................................................ُإنام هذا من إخوان الكهان

ِّنات؛ فمن أراد أن يفرق أمر هذه األمةٌإنه ستكون هنات وه ٌ................................ ١١١٤ 
 ٢٤٨ .........................................ٌإنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى هبم تلك األهواء

 ٩٨٣ ............................................................أنه كان إذا دخل الفراش يتقلب
 ٧٨٦ ...........................................أنه كان يتعوذ من الشيطان؛ من مهزه ونفثه ونفخه
 ٩٩٢ ..........................................ًأنه كان يعز عليه أن يسمع متكلام بعد طلوع الفجر

 ١١١٤ ،١١١٢ .............ً إال كان حقا عليه أن يدل أمته عىل خري ما يعلمه هلمٌّإنه مل يكن نبي قبيل
 ١٢٩٩...................................................إنه مل يعصه قوم إال ألقيت بينهم العداوة

 ٨٤ ............................................A  : إنه ليس بذاك؛ أال تسمعون إىل قول لقامن
 ٤٢٨ ......................................يا أهل السوق: ّأنه مر بسوق املدينة فوقف عليها، فقال

 ٩٠٨ ......................................ن اجلالسًإهنا ستكون فتنة يكون املضطجع فيها خريا م
 ١٢٧٥.......................................................إهنا ستكون هنات وهنات فمن أراد

 ٩٩٠ ....................................إين أخشى أن يطول عليك الزمان وأن متل فاقرأه يف شهر



 

 ١٣٦٥ فهرس األحاديث واآلثار

 ٧٠٩ .............................................................إين أسألك عن أمر فال تكتمني
 ١٠١ ......................ٌأي الكفن خري:  إذ جاءها عراقي، فقاللإين عند عائشة أم املؤمنني 
 ١٢٨٩...................................................................إين فعلت ذلك ألتألفهم
 ٨١٤ ........................................................كثر أهل اجلنةإين ألرجو أن تكونوا أ

 ٥٠٢ ......................................................ّإين ألقوم يف الصالة أريد أن أطول فيها
 ٤٧٣ .................................ً أبا طلحة وأبا أيوب ورجاال-اخلمر:  أي-إين لقائم أسقيها 

 ١٢٩١.................................................................إين هنيت عن قتل املصلني
 ٩٥٥ ،٨٨٨ ...................................... أن نوسع لكم يف املجلسخ أوصانا رسول اهللا 
 ٨٨٨ ............................... أن نوسع لكم يف املجلس وأن نفقهكمخ أوصانا رسول اهللا 

َّأوصاين خلييل بثالث ال أدعهن حتى أموت ُ َُ  ٩٣٤ ................................صوم ثالثة أيام: َ
 ٨٨٢ ..................اللهم أعني عىل ذكرك:  تقولأن ال تدعن يف دبر كل صالة ! ُأوصيك يا معاذ

 ١١٨٧، ٧٤٢ ،٢١٤ ..............................أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم
ًأوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا ّ ً ْ.............................. ١١٧٠ ،٨٥٣ 

ًأوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبيشا ّ ً................................ ١١٠٥ 
 ٨٢ ..............................................أوصيكم بتقوى اهللا، والسمع والطاعة، وإن تأمر

 ٩٠٦.......................................أوصيكم بتقوى اهللا، والسمع والطاعة، وإن عبد حبيش
 ١٢٩٨.......................................................أوغري ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون

ًإياكم وأبواب السلطان، فإنه قد أصبح صعبا هبوطا ًَ........................................... ٦٤ 



 

 ١٣٦٦ فهرس األحاديث واآلثار

 ١١٠٥ ..................................َإياكم وأصحاب الرأي؛ فإن أصحاب الرأي أعداء السنن
ِإياكم وحمقرات الذنوب، فإنام مثل حمقرات الذنوب َِّ ََّ ُِ ُّ ّ ِ......................................... ٣٦٢ 

ٌآية املنافق ثالث ِ ِ َإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف: ُ َ ْ َ ََّ َ َ َ ََ َ َ......................................... ٣٥٣ 
 ٩١٢ ...................................................أيكم حيب أن يغدوا إىل بطحان أو العقيق

 ٣٣٤ ...................................................................أهيا الناس اهتموا آراءكم
 ٥٠١ .......................................فمن صىل بالناس فليخفف.  ِّإنكم منفرون! أهيا الناس
َّإنام صنعت هذا لتأمتوا، ولتعلموا صاليت! أهيا الناس ُ......................................... ٤٥٤ 

 ١٨٦ ................................أهيا الناس، إياكم والغلو يف الدين؛ فإنه أهلك من كان قبلكم
 ٨٧٩ ......................................ًباب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوعا

 ٩١٠ ..................................................... كقطع الليل املظلمًبادروا باألعامل، فتنا
ٌبخ، ذلك مال رابح  ٤٧٢ ...................................................ٌذلك مال رابح، وقد! ٍ

َبخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت ُ................................... ٩٨٧ 
 ٨١٣ ،٨١١ ....................................................................ًبدأ اإلسالم غريبا

ًبدأ اإلسالم غريبا وسيعود كام بدأ غريبا فطوبى للغرباء ً..................................... ٨١٣ 
 ١١٨٧، ١١٤٧.............................................برش هذه األمة بالسناء والدين والرفعة
 ٩٢٧ ،٩٢٦ ،٥٠ ...........................................برشوا وال تنفروا، ويرسوا وال تعرسوا

ٍ خيال قبل نجد، فجاءت برجلخ بعث رسول اهللا  َ ِ ً......................................... ٤١١ 
 ٤٨ ....................................................................ُبعثت أنا والساعة كهاتني



 

 ١٣٦٧ فهرس األحاديث واآلثار

َبعثت بني يدي الساعة بالسيف حتى يعبد اهللاُ وحده ال رشيك له َ َ َ َُ َ ُُ َّ َِ ِ ِِ............................. ٣٤٦ 
 ١٠٧١ ،٤٦١ ،١٧٣ ........................ وحدهبل أرجو أن خيرج اهللا من أصالهبم من يعبد اهللا

 ٤٦١ .........................................ُبل أرجو أن خيرج اهللاُ من أصالهبم من يعبد اهللا وحده
 ١٢٤ ..............................................................خبل أنا عىل ملة رسول اهللا 

 ١٢٢٦..........................................بىل اجتنب من كالم احلكيم املشتهرات التي يقال
 ٥٩٢ ،٤٦٥ ....................................................................ّبلغوا عني ولو آية

ِّبلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إرسائيل وال حرج ّ...................................... ٥٩٢ 
 ٩٣ ...................................................فإن مل جتد: بكتاب اهللا، قال: قالبم حتكم؟ 

َبينا رجل جير إزاره إذ خسف به، فهو يتجلجل يف األرض إىل يوم القيامة ِ ُ..................... ٩٤٧ 
ِبينَا نحن عنْد رسول اهللاِ  ُ َ َ َِ ُ ْ ْ ُ ذات يوم، إذ طلع رجل شديدخَ ِ َ ٌ َُ َ ْ ََ َ ْ َِ ٍ َ................................. ٥٢٣ 

ُ يف جملس حيدث القومخبينام النبي  ٍ......................................................... ٥٠ 
 ٥٥٨ ............................................. إذ عطس رجلخ اهللا بينام أنا أصيل مع رسول

 ٦٥ .....................................................ٌ جالس ومعه أصحابهخ بينام رسول اهللا 
 ٤٨٥ ............................................ إذ جاءه رجل،خبينام نحن جلوس عند النبي 
 ٤٩٤ .................................................. يف املسجدخبينام نحن جلوس مع النبي 

 ٥٠٨ ...................................... إذا جاء أعرايبخ بينام نحن يف املسجد مع رسول اهللا 
 ٩٦٤ ..........................................................تبسمك يف وجه أخيك لك صدقة

 ١٠١٧ ..................................تضلوا ما إن متسكتم هبام؛ كتاب اهللاُتركت فيكم أمرين لن 



 

 ١٣٦٨ فهرس األحاديث واآلثار

 ٩٠٦ ................................................تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم هبام
ُتركت فيكم أمرين لن تضلوا ما مسكتم هبام َ  ٨٥٥ ............................كتاب اهللا وسنة نبيه: َ

 ٩١ ..............................................ِّتركت فيكم أمرين، لن تضلوا ما إن متسكتم هبام
 ٨١ ......................................كتاب اهللا، وسنتي: تركت فيكم شيئني لن تضلوا بعدمها

 ٧٤٢ ،٢١٥ ........................تركتكم عىل البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالك
 ٢١٥ .............................ٌتركتكم عىل البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالك

 ١٠٨٩ .......................................ُتسمع وتطيع لألمري، وإن رضب ظهرك وأخذ مالك
ُتسمعون ويسمع منكم، ويسمع ممن يسمع منكم َ ْ ُ ُ............................................ ٢٩٥ 

ّتصدقن ولو من حليكن ّ ّ.................................................................... ٤٩٧ 
ُتضيفت أبا هريرة   ٤٧٣ ............................ً سبعا فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبوناّ

 ٢٠٧ ..............................................تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد اخلميصة
ُتعلموا العلم تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله ّ................................. ١٢٥١، ٤٤٤ 

ًتفرتق هذه األمة عىل ثالث وسبعني فرقة ٍ..................................................... ٤٢ 
 ١١٧٤، ٢٤٨ ،١٢ ........................................تفرقت اليهود عىل إحدى وسبعني فرقة
 ١٦١ ......................................................تكون النبوة فيكم ما شاء اهللا أن تكون

 ١١٢٠ ،١٧٨ ،٤٣ ..................................................تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم
 ٤٦٤ ............................................. ودرعه مرهونة عند هيوديخ تويف رسول اهللا 

ُّثكلتك أمك يا زياد، إن كنت ألعدك من فقهاء ُ.............................................. ٢٩٧ 



 

 ١٣٦٩ فهرس األحاديث واآلثار

 ٢٩٧ ................................................ثكلتكم أمهاتكم، أومل تكن التوراة واإلنجيل
 ١٥١ ................................................ل عليهن قلب مسلم أبداٍثالث خصال ال يغ

 ٤٣٧ .......................................ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإليامن، من كان اهللا
 ٢٠٤ .......................................................ٌثالث من كن فيه وجد حالوة اإليامن

 ١٥٣ ........................خشية اهللا يف الرس والعالنية، والقصد يف الفقر والغنى: ٌثالث منجيات
ٌثالث مهلكات، وثالث منجيات ٌٌ ٌ............................................................. ٥٧ 
 ١٢١٣..................................................ال منافقثالثة هيدمن الدين زلة عامل وجد

 ٩٦٠ ،٩٥٩ ،٩٥٢ ................................ثم ادعهم إىل اإلسالم، وأخربهم بام جيب عليهم
 ٤٦٠ ......................................ُإين نسجت! يا رسول اهللا: قالت... جاءت امرأة بربدة

 ٣٩٥ ...................................................... وهو نائمخٌجاءت مالئكة إىل النبي 
 ٣٠٨ ..............................................جالس الكرباء وخالل العلامء، وخالط احلكامء
 ١١٩٠ ...........................................جاهدوا املرشكني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم

 ٩٦٩ .................................................. أربعةخ مجع القرآن عىل عهد رسول اهللا 
 ١١٨٠...............................................................حب الدنيا رأس كل خطيئة

 ١١٧ ...........................................................................اجلامعة: حبل اهللا
 ١٢٩٥............................................................ّحتى خيرج يف عراضهم الدجال

 ١٢٩٨.....................................ًحتى يكون بعضهم هيلك بعضا ويسبي بعضهم بعض
ْحدث الناس كل مجعة مرة،فإن أبيت فمرتني َِ ً َِّّ َ ِ َ................................................ ٥٥٣ 



 

 ١٣٧٠ فهرس األحاديث واآلثار

َّأحتبون أن يكذب اهللا ورسولهحدثوا الناس بام يعرفون،  َ ُ.. ١٠٩٤، ٨٨٥، ٥٨٨، ٥٥٢، ٣٤٠، ٢٤١ 
ُحفت اجلنة باملكاره، وحفت النار بالشهوات ُ........................................ ١٠١١ ،٦٥٥ 

 ٥٣ ..................................................................حق املسلم عىل املسلم ست
َخالف هدينا هدي الكفار ُ َ َ.................................................................. ٢٤٩ 
 ٢٩٧ .................................................................خذوا العلم قبل أن يذهب

 ٤٨٣ ...............................................ًخذوا عني خذوا عني، قد جعل اهللا هلن سبيال
 ١١٣٨ .....................................................................ي مناسككمّخذوا عن

 ٤٦٨ ..................................................... من املدينة إىل مكةخ خرج رسول اهللا 
 ٦٣٠ ...................................خرجت ألخربكم بليلة القدر، فتالحى فالن وفالن فرفعت

ٌخرجنا يف سفر، فأصاب رجال منا حجر فشجه ً............................................. ٤٢٥ 
 ٤٧٣ ............................................. يف غزوة ذات الرقاعخ خرجنا مع رسول اهللا 

ِخصلتان ال جتتمعان يف منافق ِ ُ ِ ِْ َ َ ْ ٍحسن سمت، و: َ ْ َ ُْ ٍال فقه يف دينُ ٌ ْ ِ................................. ٣٦٠ 
 ١١٧٤، ٤٩١ ،٤٢ ،٨ ...............................................ً خطاخ خط لنا رسول اهللا 
 ٩٦٨ ................................ وهو عىل املوسم فافتتح سورة النوراخطب ابن عباس 

ًمخس من فعل واحدة منهن كان ضامنا عىل اهللا عز وجل ً ٌ............................. ١٢٧٧، ١٥١ 
 ١٢٨٤، ١٢٧٨ ، ١٢٧٦، ٥٠٩،١٢٧٢ ،١٤٨ .....خيار أئمتكم الذين حتبوهنم وحيبونكم، ويصلون
 ١٩٨ ...............................................ٍخري الكالم كالم اهللا، وخري اهلدى هدى حممد

 ١١٧٦، ٩٥ ،١٥ ...............................................خري الناس قرين، ثم الذين يلوهنم



 

 ١٣٧١ فهرس األحاديث واآلثار

 ١٥ ...........................................خري الناس قرين، ثم الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم
َخري ما خيلف الرجل من بعده ثالث  ٣٩١ ............................................ولد صالح: ُ

 ٨٥٢، ٤٥٩................خريكم خريكم ألهله، وأنا خريكم ألهيل، وإذا مات صاحبكم؛ فدعوه
 ٥٠٩ ..................................ً الناس أن يطرحوا ثياباخٌدخل رجل املسجد، فأمر النبي 
 ٦٥٧ ................................................................دع ما يريبك إىل ما ال يريبك

 ٣٧٨ ، ٤٣ ....................................ٌدعاة عىل أبواب جهنم، من أجاهبم إليها قذفوه فيها
 ٣٣٧ ...........................................................................دعوها فإهنا منتنة

 ١١٠ .................................................................ذاك عند أوان ذهاب العلم
 ٥٩٤ ..................................شجر اليابسذاكر اهللا يف الغافلني، كالشجرة اخلرضاء بني ال

َذبحت قبل ْ ْ ََ َُ................................................................................ ٥٤٦ 
 ١١٠٥ ..................................ُذروين ما تركتكم، فإنام هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم

ًذمة املسلمني واحدة، فمن أخفر مسلام ٌ...................................................... ٢٦٤ 
َرأيت النَّبي  َِ ُ ْ ِ ْخيطب وعليه بردان أخرضانخَ َِ َ َ َْ َ َ ُ ْ َ ُْ ِ َ ُ.............................................. ٥٢٢ 

ُرأيت عمرو بن عامر اخلزاعي جير قصبه ُ ّ١١٣٤ ........................................... يف النار 
ٍرأيت ليلة أرسي يب رجاال تقرض شفاههم بمقاريض من نار ُ َ ْ ُ ً.................................... ٦٠ 
 ٨٩٥ ...............................ًرأيتم لو أن هنرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم مخس مرات

 ٦٥٨ .......................................................رجل عرف احلق، فجار، فهو يف النار
 ٨٦٣، ٨٦٢ .................عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب: رفع القلم عن ثالثة



 

 ١٣٧٢ فهرس األحاديث واآلثار

 ٤٥ ........................................................ٌناس خري؟أي ال:  خسئل رسول اهللا 
 ٤٣٠ .................................................أي الذنب أعظم عند اهللا: خسألت النبي 

 ٩٤٤ .......................... عن نظرة الفجاءة، فأمرين أن أرصف برصيخسألت رسول اهللا 
 ١١٤٨..........................................إهنا السنن لقد قلتم والذي نفيس بيده! سبحان اهللا

 ١٢٥٣........................................................سبحان اهللا هذا كام قال قوم موسى
 ٩١٣ ....................................عادلاإلمام ال: سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله

ٌستكون أثرة وأمور تنكروهنا ٌ............................................................... ١٠٨٨ 
 ٩٠٤ ........................................ستكون فتن القاعد فيها خري من القائم، والقائم فيها

 ٢٧٨ ......................................................ٌسيأيت عىل الناس زمان يكثر فيه القراء
ُسيأيت عىل الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ّ..................................... ٧١١ 
ُسيأيت عىل الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الك َّ ٌ َّ َ ٌ َ ََّ ُ َ َ َِ ُاذبْ ِ.................................... ٣٧٠ 

 ٨٨٨ ................................................سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم
 ١٢٨٥.................................سيد الشهداء محزة بن عبد املطلب ورجل قام إىل إمام جائر

 ١٣٠٠-١٢٩٩..........................................................سيصيب أمتي داء األمم
ُسيكون بعدي أمراء فتعرفون منهم وتنكرون ُ................................................ ١٤٥ 

 ١٤٧ ...........................................سيكون عليكم بعدي أمراء يأخذون منكم حقهم
 ١٢٨٨..........................................................................رش اخللق واخلليقة

 ٢٢٩ ................................................رش قتىل حتت أديم السامء، خري قتيل من قتلوه



 

 ١٣٧٣ فهرس األحاديث واآلثار

ً وهو متوسد بردة لهخشكونا إىل رسول اهللا  ٌ.................................................. ٦٩ 
 ٥٦٩ .......................................صارت األوثان التي كانت يف قوم نوح يف العرب بعد

 ٩٧٤ ........................... ثالث سنني، ما كنت سنوات قط أعقل منيخصحبت رسول اهللا 
 ٨٥ ..................................................صدقة تصدق اهللا هبا عليكم، فاقبلوا صدقته

 ٤٥٣ ............................................................................ معنا هذينِّصل
 ٦٤ ..................................................صل من قطعك، وأحسن إىل من أساء إليك

 ١١٣٧ ،٨٥٢ ،١٢٨ .....................................................صلوا كام رأيتموين أصيل
ُصلوا كام رأيتموين أصيل ّ................................................................... ٨٥٢ 

 ٩٨٩ .............................................................صم إن شئت، وأفطر إن شئت
ّعباد اهللا لتسون صفوفكم أو ليخالفن اهللا بني قلوبكم َُّّ........................................ ١٠٢ 
 ٧٧٢ ............................... معهم الرهطّعرضت عيل األمم، فجعل النبي والنبيان يمرون
ُّعرضت عيل األمم، فرأيت النبي ومعه الرهيط ّ................................................. ٤٧ 

 ١٢٧٩............................................عىل املرء املسلم السمع والطاعة فيام أحب وكره
ِّ التشهد كام يعلمني السورة-وكفي بني كفيه-  خ علمني رسول اهللا  ُ........................ ٩٢١ 

ُعليك السمع والطاعة يف عرسك، ويرسك، ومنشطك ُ....................................... ١٠٨٨ 
 ٩٣٨ ......................نك ال تسجد هللا سجدة إال رفعك اهللا هبا درجةعليك بكثرة السجود هللا، فإ

 ٢٧٢ ...................................ُعليكم باجلامعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد
 ٨ .....................................................عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما عىل األرض



 

 ١٣٧٤ فهرس األحاديث واآلثار

 ١٨٧ ............................................ٍعليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما من عبد عىل السبيل
 ٤١٨ .................................................عليكم بالصدق، فإن الصدق هيدي إىل الرب

ُلعلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب بأصحابهعليكم با ُ ُُ َ..................................... ٧٠٧ 
 ٩٥ .................................................عليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني

 ٩٨٥ .......................................ًعن عبداهللا بن عمر كان إذا رأى من رقيقه أمرا يعجبه
 ٩٣٩ .....................................................................ًفأخذ بيدي، وعد مخسا

 ٨٥٥ ،٢٣٧ ..........................فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبرصه الذي يبرص به
 ٤٨٠ ،٣٩٣ ...................................اد الكفار بالسيف، واملنافقني باللسانفأمره اهللا بجه

 ٣٢٤ ........................................ّفإن إخوانكم هؤالء قد جاءونا تائبني، وإين رأيت أن
ًفإن املنبت ال أرضا قطع وال ظهرا أبقى ً ُ..................................................... ١٥٨ 

 ٣١١ ......................................ٌفإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة
ًفإن عىل احلق نورا ّ.......................................................................... ٧٦٦ 

ًفإن لعينك حظا، ولنفسك حظا،  ًّ ًوألهلك حظاَّ ّ َ............................................. ٩٣٠ 
ِّفإن لعينك حظا، ولنفسك حظا، وألهلك حظا، فصم وأفطر، وصل ونم ً ً ًّ ّ َّ َ.................... ٩٣٠ 

 ٩٨٨ .........................................فإنك ال تستطيع ذلك فصم وأفطر، وقم ونم، وصم
ًفإنه ليس أحد يفارق اجلامعة شربا فيموت ٌ.................................................. ١١٨ 
 ١٢٨٨.....................................................فأينام لقيتموهم فاقتلوهم فإن يف قتلهم

 ٩٠٨ .............................................. ناس من األعرابفبينام أنا يف املسجد إذ جاءين



 

 ١٣٧٥ فهرس األحاديث واآلثار

 ٨٧٧ ،٢٩٤ ........................فضل العامل عىل العابد كفضل القمر ليلة البدر عىل سائر الكواكب
 ٣٩٢ ...................................................ِفضل العامل عىل العابد كفضيل عىل أدناكم

ِالعاملِ عىل العابد ُفضل ِ  ٨٧٨ ..................................................ْكفضيل عىل أدناكم: ِ
ُفضل العلم خري من فضل العبادة، وخري دينكم الورع ٌ ُ....................................... ٤٢٨ 

 ٨٩٩ ............................................ إله إال اهللا إذا جاءت يوم القيامةفكيف تصنع بال
 ٩٠٠ ....................................................ال إله إال اهللا: ًفال واهللا ال أقاتل أحدا قال
 ٩٦٩ ........................................ً بضعا وسبعني سورةخفلقد قرأت عىل رسول اهللا 
 ١٠٦٤ .................................................................ِّفمن أخذه أخذ بحظ وافر

 ١٢٥٨...........................................................فمن رغب عن سنتي فليس مني
 ٩٠٨ ..................................................آمنت باهللا: ًفمن وجد من ذلك شيئا فليقل

 ٢٤٦ .........................................................................ال همفهل الناس إ
ًفواهللا ألن هيدي اهللا بك رجال واحدا خري لك من أن يكون ً ْ َ َ............................. ٩١٤ ،٩١٢ 

 ١٢٨٢، ١٢٧٥...........................................فوا ببيعة األول فاألول وأعطوهم حقهم
 ١٢٤٩.........................................................فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون

ُفيشيعه من كل سامء مقربوها إىل السامء التي  تليها حتى ينتهى َّ ِّ ُُ ُ ُ َ َ............................... ٥٦٨ 
ٍارب خصفة بنخلُ حمخ قاتل رسول اهللا  َ َ ََ..................................................١١٦٠  

 ٩٦٥ ،٩٥٩ .............................ًقاتلهم حتى يشهدوا أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا
ّاللهم كانت يل بنت عم كانت أحب الناس إيل: قال اآلخر ّ..................................... ٤٥٠ 



 

 ١٣٧٦ فهرس األحاديث واآلثار

 ١٠٢١ ..........................................قتلوه قاتلهم اهللا، أال سألوا حيث جهلوا فإنام شفاء
 ٤٢٥ ......................................................قتلوه قتلهم اهللا، أال سألوا إذ مل يعلموا

 ١٠٦٥ ....................................................وه، قتلهم اهللا، أال سألوا إذ مل يعلمواقتل
 ٦٦٠ ....................................................ّقتلوه، قتلهم اهللا، هال سألوا إذا مل يعلموا

 ٤٤ ...............................................قد تركتكم عىل البيضاء، ليلها كنهارها، ال يزيغ
 ٤٦٩ ...................................................قد عجب اهللا من صنيعكام بضيفكام الليلة

 ٨٥٥ ...................................ُقد يئس الشيطان بأن يعبد بأرضكم، ولكنه ريض أن يطاع
َقدم عىل عم ِ ٌر رجل فجعل عمر يسأله عن الناسَ َ............................................ ٢٧٧ 

 ٦٣٧ ...........................................................................قومو إىل سيدكم
 ٤٥١ ...................................................................قوموا فانحروا، ثم احلقوا

 ٩٨٧، ٤٧١ .....................................ًكان أبو طلحة أكثر األنصار باملدينة ماال من نخل
 ٩٣٨ ................................ الذي يدوم عليه صاحبهخ كان أحب العمل إىل رسول اهللا 

 ٩٨٦ ..............................................كان أخري الناس للمسكني جعفر بن أيب طالب
 ٦٩ .....................................................ُفيمن قبلكم حيفر له يف األرضكان الرجل 

 ١٢٧٩..............................................كان بنوا إرسائيل تسوسهم األنبياء كلام هلك
 ٤٤٣ ،٢٥٨ ،١٩٦ ..............................................................كان خلقه القرآن

 ١٢٦٧-١٢٦٦........................................كان الرجل فيمن قبلكم حيفر له يف األرض
 ٥٠١ .............................................. يسمع بكاء الصبي مع أمهخ كان رسول اهللا 



 

 ١٣٧٧ فهرس األحاديث واآلثار

 ٤٦٧ ......................................... يوم األحزاب ينقل معنا الرتابخ كان رسول اهللا 
 ٩٩٢ .....................................ً عزيزا عىل عبداهللا بن مسعود أن يتكلم إال بذكر اهللاكان

 ٩٧٩ .................................... يأذن ألهل بدر ويأذن يل معهماكان عمر بن اخلطاب 
ًكان يف بني إرسائيل رجل قتل تسعة وتسعني إنسانا ً ٌ........................................... ٦٦ 

 ٤٥٩ .......................................كان يف مهنة أهله فإذا حرضت الصالة قام إىل الصالة
 ٤٢٥ .......................................................كان فيمن قبلكم رجل به جرح، فجزع

ًن فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعني نفساكا ً......................................... ٤٢٤ 
ً كالما فصالخكان كالم رسول اهللا  ً...................................................... ٤٨٩ 

َكان ملك فيمن كان قبلكم، وكان له ساحر، فلام كرب قال للملك ٌ ٌ............................ ٤٢٠ 
 ٤٣ .................................................. عن اخلريخ كان الناس يسألون رسول اهللا 

 ٩٢٨ ............................................... أجود الناس باخلري، وكان أجودخكان النبي 
ٍيدخر شيئا لغد ال خكان النبي  ً ُ........................................................... ٤٥٨ 
ُ يتخولنا باملوعظة يف األيامخكان النبي  َّ ََ َ................................................... ٨٨٦ 
َ يتخولنا باملوعظة يف األيام كراهةخكان النبي  ِ ّ............................................. ٤٨٨ 
 ٤٥٦ .....................................................ُ يذكر اهللا عىل كل أحيانهخكان النبي 
 ٩٢١ ................................... يعلمنا االستخارة يف األمور كلها كالسورةخكان النبي 

 ٢٣٩، ١٤٣ ...................................، كلام هلك نبيكانت بنو إرسائيل تسوسهم األنبياء
 ٥٧٩ ،٦١ ................................................ًكفى باملرء كذبا أن حيدث بكل ما سمع



 

 ١٣٧٨ فهرس األحاديث واآلثار

 ٩٠٠ .............................................دمه وماله وعرضه: كل املسلم عىل املسلم حرام
َكل أمتي يدخلون اجلنة إال من أبى َْ َُ َ ََّّ ِ َ َّ ُ َْْ َ ُ ُِّ ُ....................................................٤١٠ ،٣٩٥ 
 ٨٥ ................................................................كل ذي ناب من السباع، وكل

ُّكل سالمى من الناس عليه صدقة، كل ُُّ ٌُ َ ََّ ِ ِِ  ٩٣١، ٣٦٦ ...........................................ٍ يومُ
 ٦٧٩ ...............................................................كل رشاب أسكر، فهو حرام

ٌكل مسكر حرام ٍ........................................................................... ١٩٤ 
 ٧٩٩ ........................................كل مولود يولد عىل الفطرة؛ فأبواه هيودانه، أو ينرصانه

 ٦٣٤ ...............................كالكام حمسن، ال ختتلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا، فهلكوا
ِكلكم راع، ومسئول عن رعيته، فاإلمام راع ٍُ َّ َ ْ َ َ ِْ ِ ٌ ُ ُّ ُ................................................ ٣٤٩ 

 ١٢٩٥....................................................................... قرن قطعكلام خرج
 ١١٤٠ ،١١٠٧ ،١٠٢٩ ،٢٤٨ ،١٢ .......................................كلها يف النار إال واحدة

 ٧١٥ ......................................... خيدمننا كاشفات عن شعورهناّكن إماء عمر 
ًكن عاملا أو متعلام أو مستمعا أو حمبا، وال تكن اخلامسة فتهلك ً ًً ُ............................... ٧١٠ 

ًكن عاملا أو متعلام أو مستمعا وال تكن الرابع فتهلك ًً........................................ ١٠٢٢ 
 ٨٩٢ ،٤٦٣ .............................................. غريب أو عابر سبيلكن يف الدنيا كأنك

 ٤٩٨ ..........................................يا رسول اهللا:  فجاء شاب، فقالخكنا عند النبي 
 ٤٦٢ ............................................................... بذات الرقاعخكنا مع النبي 

ُكنت أبيت مع رسول اهللا   ٩٣٧ ....................................... فآتيته بوضوئه وحاجتهخَ



 

 ١٣٧٩ فهرس األحاديث واآلثار

 ٤٨٨ ........................................ً، فكانت صالته قصداخكنت أصيل مع رسول اهللا 
ٌكيف أنتم إذا لبستكم فتنَة، هيرم فيها الك ْ ِ ِ ّبري ويربو فيها الصغريُ ُ............................... ٣٧٤ 

 ٦٢٨ .............................................كيف بك يا عبد اهللا إذا كنت يف حثالة من الناس
 ٩٧٨ ................................................................................كيف تقيض

 ١٢٨٨...............................................................لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد
 ٧٥٦ .......................................................................ال أدري نصف العلم

 ١٤ .........................................ًال ألفني أحدكم متكئا عىل أريكته يقول هذا كتاب اهللا
ًال ألفني أحدكم متكئا عىل أريكته، يأتيه األمر َّ َ ُ................................................. ٨٧ 
 ٣٨٧ .................................................ٌال إله إال اهللا، ويل للعرب من رش قد اقرتب
 ٩٤٦ ...............................................ال تأكلوا بالشامل؛ فإن الشيطان يأكل بالشامل

 ١١٥٤ ......................................................تربحوا وإن رأيتمونا ظهرنا عليهمال 
 ٣٣٥ ...................................................ال جتادل العلامء فتهون عليهم ويرفضوك

ًال حتقرن من املعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق َّ................................... ٩٣١ 
 ١٥٩ ........................ٌة من أمتي ظاهرين عىل احلق، ال يرضهم من خذهلم حتىال تزال طائف

ٌال تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر اهللا، ال يرضهم ٌ.............................................. ٤٦ 
 ١٠٨٢ ..........................................................................ُال تزرموه، دعوه

 ١١٥٣..................................................ال تزال طائفة من أمتي ظاهرين عىل احلق
 ١١٥٣..............................................ال تزال طائفة من أمتي منصورين، ال يرضهم



 

 ١٣٨٠ فهرس األحاديث واآلثار

ُال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى ي َ  ٤٤٧ ......................................سأل عن عمره فيمُ
 ١٢٨٤، ١٥١ .....................................ال تسبوا أمراءكم، وال تغشوهم، وال تبغضوهم

َّال تشبهني باحلرائر َ َ......................................................................... ٧١٥ 
 ١٢٦٥، ١٨٦ ..........................ًال تشددوا عىل أنفسكم فيشدد اهللا عليكم، فإن قوما شددوا

 ٩٤١ ............................................ًال تصاحب إال مؤمنا، وال يأكل طعامك إال تقي
 ١٢٩١................................................ال ترضبه فإين هنيت عن رضب أهل الصالة
 ١٢٥٦...................................................ال تطروين كام أطرت النصارى ابن مريم

 ٣١٨ ..............................................ًال تظن بكلمة خرجت من أخيك املسلم سوءا
َال تعلموا العلم لتباهوا به العلامء، أو متاروا به السفهاء ََ ُّ َ ُِ ِ َِ ُ َ َ ْ َُّ َ َُ َ....................................... ٣٥٣ 

 ١١٥٢ .....................................................ال تغزو مع القدرية فإهنم ال ينرصوف
 ١٠٧٢ ................................................................................ال تغضب

 ١٢٩٩...........................................لقى اهللا بينهم العداوةال تفتح الدنيا عىل أحد إال أ
 ٨٤ ..................................................ًال تقطع يد السارق إال يف ربع دينار فصاعدا

 ١٣٧ ...........................ًال تقلدين، وال تقلد مالكا وال الشافعي وال األوزاعي وال الثوري
 ١٢٢٥.................................................ال تقوم الساعة حتى خيرج ثالثون دجالون

ًال تقوم الساعة حتى خيرج ثالثون كذابا دجاال ً ّ.............................................١٢٢٤ 
 ١٥٥ ..............................................................هللا ورسولهال تلعنه فإنه حيب ا

ِال متش يف نعل واحدة، وال حتتب يف إزار واحد َ ْ َ.............................................. ٩٤٦ 



 

 ١٣٨١ فهرس األحاديث واآلثار

 ١٢٣٦...........................................ًال متكن أذنيك من صاحب هوى فيمرض قلبك
 ١٢٣٦..................................ال متكنوا صاحب بدعة من جدل فيورث قلوبكم من فتنة

ِال حسد إال يف اثنتني ْ ََ َ َْ ّ ًرجل آتاه اهللاُ ماال: َ ٍ ُ َ..................................................... ٣٥٠ 
َاهللا ماال فسلطٌرجل آتاه : ال حسد إال يف اثنتني ِّ ُ ً.............................................. ٣٨٣ 

ًال حسد إال يف اثنتني؛ رجل آتاه اهللا ماال، فسلطه ٌ............................................. ٤٢٨ 
 ٤٩٠ ...............................................ال صام من صام األبد، ال صام من صام األبد

 ٦٥٤ .........................................................................ال رضر وال رضار
 ١٢٨٥، ١٢٧٥............................................ال طاعة ملخلوق يف معصية اهللا عز وجل

 ١٢٨٤..................................................................ال ما أقاموا فيكم الصالة
 ١٠٣٦ ،١٠٣٥ ،٢٣٩ ،١٤٣ ........................................................ال نبي بعدي

 ٧١٤ ................................................ال يأيت عىل الناس زمان إال أحدثوا فيه بدعة
 ٣٣٧ ،١٧٤ .............................................ًال يتحدث الناس أن حممدا يقتل أصحابه
 ٥٠٦ .....................................................ال يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه

 ٢٧٨ ،١٨٩ ،١٥٦ ،١٤٧ .....................................................ال جياوز حناجرهم
ٍال حيل دم امرئ مسلم، يشهد أن ال إله إال اهللا ُ............................................... ٢٧١ 

ٍ ذرة من كربال يدخل اجلنة من يف قلبه مثقال ٍ................................................. ٢٠٩ 
 ٧١١ ............................................ال يزال الناس بخري ما أخذوا العلم عن أكابرهم

ُال يزال الناس بخري ما بقي األول حتى يتعلم أو يعلم اآلخر ٍ................................. ٣٠٧ 



 

 ١٣٨٢ فهرس األحاديث واآلثار

 ١٩٠ ........................................................ٍال يزال الناس بخري ما عجلوا الفطر
 ٩٠٨ ...................................هذا اهللا:  حتى يقولوا! ال يزال الناس يسألونك يا أبا هريرة

ْثر للحق يدرس، حتى يكثرال يزال عامل، يموت، وأ َ......................................... ٢٩٨ 
ّال يزال لسانك رطبا من ذكر اهللا عز وجل ّ ً ُ................................................... ٤٥٦ 
 ٦٤٧ ......................................................ّال يصلني أحد العرص إال يف بني قريظة
ًال يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا ُ ُ ً ٌ ْ َ َْ....................................................... ٥٨ 

 ٨٨٢ .................ّال يقوهلا أحدكم حني يميس فيأيت عليه قدر قبل أن يصبح إال وجبت له اجلنة
ٍؤمن من جحر واحد مرتنيُال يلدغ امل ٍ ْ ُ......................................................... ٦٨ 

 ٢٧٥ ...........................ًال ينبغي لرجل يرى نفسه أهال ليشء حتى يسأل من كان أعلم منه
 ٩٤٦ .................................................ًال ينظر اهللا يوم القيامة إىل من جر إزاره بطرا
 ١٧٣ ...............................................ال، بل أستأين هبم، لعل اهللا خيرج من أصالهبم
ًألعطني هذه الراية غدا رجال يفتح اهللا عىل يديه ً ُ.............................................. ٩٥٢ 

ً هذه الراية غدا رجال يفتح اهللا عىل يديه، حيب اهللا ورسولهألعطني ً........................... ٩٥٩ 
 ٩٩٢ ...........................................ألن أذكر اهللا تعاىل من بكرة حتى الليل، أحب إيل

ًألن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب ً ً.................................................١٢٠٨ 
ًألن هيدي اهللا بك رجال واحدا خري لك ً............. ٩٦٠ ،٩٥٩ ،٩٥٢ ،٩١٤ ،٩١٢، ٥٦٣ ،٣٨٢ 

ُلبدت رأيس، وقلدت هدي ُّ ُّي، فلست أحل حتى أنحر هدييَّ ِ ُ.................................. ٤٤٩ 
 ٨٥٢ ..............................لتأخذوا مناسككم، فإين ال أدري لعيل ال أحج بعد حجتي هذه



 

 ١٣٨٣ فهرس األحاديث واآلثار

ًلتتبعن سنن من كان قبلكم شربا بشرب، وذراعا بذراع ً..... ١٢٥٦، ١٢٥٢، ١١٨٤، ١١٨٢، ١١٤٠ 
 ٩١٧ ..........................................لروحة يف سبيل اهللا أو غدوة خري من الدنيا وما فيها

 ١١٨٦ ................................................................املحلل واملحلل هللالعن اهللا 
 ٨٩ .................................................ِّلعن اهللا النَّامصات واملتنمصات، والواشامت

 ١١٨١.....................................................ُلعن اهللا اليهود حرمت عليهم الشحوم
 ٦٧ .............................................لعن اهللا من لعن والده، ولعن اهللا من ذبح لغري اهللا

 ١٠٠ .................................لعنة اهللا عىل اليهود والنصارى؛ اختذوا قبور أنبيائهم مساجد
 ٩٣٠ ..........................................لعينك حق، ولنفسك حق، وألهلك حق، قم ونم،

 ٧٤٦ ......................................................ًلقد أويت هذا مزمارا من مزامري آل داود
 ٩٣٣ ..........................................ًلقد سألت عظيام، وإنه ليسري عىل من يرسه اهللا عليه
 ٩٤٠ ..........................................ًلقد سألت عظيام؛ وإنه ليسري عىل من يرسه اهللا عليه

ُلقد سهل لكم من أمركم َ.................................................................... ٥٠٤ 
 ١٢٨٨...................................................................................ٍلكل داء دواء

ٌلكل عمل رشة، ولكل رشة فرتة ٌٍ ِ ِِّ َّ ٍ...................................................... ١٢٠٥، ٥٤ 
 ٤٦٣ ...................................................... إىل اليمن خرجخثه رسول اهللا ملا بع

 ١٠٠ .....................................ً طفق يطرح مخيصة له عىل وجههخ َملا نزل برسول اهللا 
 ١١٦٨............................................................كان يوم أحد من العام املقبلملا 

 ٨٩٥ .......................................................................ملن عمل هبا من أمتي



 

 ١٣٨٤ فهرس األحاديث واآلثار

َلن يتفرقا حتى يردا عىل احلوض ِ َ.............................................................. ٩٤ 
 ٧١ .....................................................ُلن هيلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم

َلو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب  ٣٠٨ .................................. اهللا تبلغه اإلبل لركبت إليهً
 ٩٩١ ...................................ًلقد أوتيت مزمارا! لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة

 ٩٠٥ ...........................................بني فالن، وبني فالن، لفعلت: لو شئت أن أقول
 ١٠٤ ................................................لو كان الدين بالرأي لكان أسفل اخلف أوىل

 ١٥٦ ...................... لنكلوا عن العملخلو يعلم الذين يقاتلوهنم ماذا هلم عىل لسان حممد 
 ٦٣٩ .....................................لوددت أين وهؤالء الذين خيالفونني يف الفريضة نجتمع

 ١٢٦٢................................................... هنانا عن التكلفخ لوال أن رسول اهللا 
 ١٧٣ .........................................................ٍلوال أن قومك حديثو عهد بجاهلية

 ١٢٥٣، ٩٥ ...........................ليأتني عىل أمتي كام أتى عىل بني إرسائيل حذو النعل بالنعل
 ٤٠٩ .....................................ُ ما بلغ الليل والنهار-هذا الدين:  أي-ليبلغن هذا األمر 

ًليت رجال صاحلا من أصحايب حيرسني الليلة ً................................................ ٩٩٤ 
 ٧٠٤ ......................................ّلريدن عيل احلوض رجال ممن صاحبني حتى إذا رأيتهم

ّليس الشديد الرصعة؛ إنام الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ُّ........................... ١٠٧١ 
ِليس الغنى عن كثرة العرض َ َ َْ ْ َ َِ ِْ َ َ َ............................................................... ٣٦٧ 
َّليس الـمؤمن بالطعان، وال الل ْ ََ َّ ُ َِ َّ ِ ِ ْ ُ ِعان، وال الفاحشْ ِ َ ْ َ َِّ............................................ ٥٥٤ 

 ٣٠٤ ...................................................ليس منا من مل يرحم صغرينا ويوقر كبرينا



 

 ١٣٨٥ فهرس األحاديث واآلثار

 ١٢٢٣..........................................ليرشبن ناس من أمتي اخلمر يسموهنا بغري اسمها
 ٥١٠ ...........................................................................ما أبقيت ألهلك

 ٧١٤ .................................................ُّما أحدث قوم بدعة إال رفع مثلها من السنة
 ١٩٤ .................................................................ما أسكر كثريه فقليله حرام

 ٢٤٦ .......................................ُإرسائيل شبهنا هبمما أشبه الليلة بالبارحة؛ هؤالء بنو 
ًما احلق إال واحد، قوالن خمتلفان يكونان صوابا مجيعا ً....................................... ٦٤٠ 

 ٤٤٦ ..................................................أن تتكلم باإلسالم وال: (قال) ما النفاق؟
 ١١٤٠، ١٠٣٠ ،٩٥ ........................................................ما أنا عليه وأصحايب

ًما أنت بمحدث قوما حديثا ال تبلغه عقوهلم، إال كان ً....................................... ٣٤٠ 
 ٩٠٠ .............................................. أمامهُما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه، فيتنخع

 ٥٥٤ ................................................................كذا وكذا: ما بال أقوام قالوا
 ١٧٠ ..............................................................ٍما بال أقوام يفعلون كذا وكذا

ّما بال دعوى اجلاهلية ِ ِ ْ َ...................................................................... ٣٣٧ 
 ٤١٨ .................................................................ما بال دعوى أهل اجلاهلية

 ١٩٨ .......................................................ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا
ًما بعث اهللا نبيا إال كان حقا عليه أن يدل أمته عىل خري ً....................................... ٢١٤ 

 ٧٤٢ ............................ً إال كان حقا عليه أن يدل أمته عىل خري ما يعلمه هلمما بعث اهللا نبيا
ً دينارا، وال درمها، وال شاةخما ترك رسول اهللا  ً ً........................................... ٤٦٤ 



 

 ١٣٨٦ فهرس األحاديث واآلثار

 ١١٩٨.....................................................ًشيئا يقربكم إىل اهللا ويبعدكمما تركت 
 ٧٤٢ ،٢١٥ .................................ما تركت من يشء يبعدكم عن النار إال وقد حدثتكم به

 ٦٢٨ .................................................نبما تواد اثنان يف اهللا، فيفرق بينهام، إال بذ
 ١٠٢ ..............................ٍما حسدتكم اليهود عىل يشء ما حسدتكم عىل السالم والتأمني

ٍما ذئبان جائعان أرسال يف زريبة غنم بأفسد هلا من حرص ُ................................... ٢٠٨ 
ْما ذئبان جائعان أرسال يف غنم فأفسد هلا من َِ ِ َِ ََ ْ ٍ َ ُ ِ َ َ................................................. ٣٦٧ 

 ٣٣٣ ..............................ما زلت أصوم وأتصدق وأصيل وأعتق من الذي صنعت خمافة
َما سئل ر ِ ُ شيئا قط، فقالخ سول اهللا ُ  ٤٥٨ ..................................................ال:  ً

َما سئل رسول اهللا  ِ  ٤٥٨ .........................................ً عىل اإلسالم شيئا إال أعطاهخ ُ
 ١٢٤٧، ١٢٢٤..................................................ًما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه

 ٩٩٢ .....................................ًما عمل آدمي عمال أنجى له من عذاب اهللا، من ذكر اهللا
َما قدمت يف حياهتا، وما أخرت مما سنته فعمل به بعد موهتا ِ ُ َّ.................................. ٣٨٩ 

 ٣٨٩ .....................................................................ّ قدمت من خري، وماما
 ٥٥٧ ................................................ما كان الرفق يف يشء إال زانه وال كان العنف

ُما كان رسول اهللاَِّ  ُ َ ََ َ يرسد رسدكم هذا،خَ َ ْ َ ُْ َ ُ َْ ُ.................................................. ٥٤٩ 
 ٣٠٧ ...........................................ما يل أرى علامءكم يذهبون وجهالكم ال يتعلمون
 ٩٨٥ .............................................ما مات ابن عمر حتى أعتق ألف إنسان، أو زاد

 ٨٠٥ .............................................................هًما مأل آدمي وعاء رشا من بطن



 

 ١٣٨٧ فهرس األحاديث واآلثار

 ١٣٤ ............................... وتعزب عنهخ ما من أحد إال وتذهب عليه سنة لرسول اهللا 
 ٤٣٧ .....................................ًما من أحد يشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا
 ١٢٧٧.........................................ما من أمري ييل أمر املسلمني ثم ال جيهد هلم وينصح

 ٤٧٨ .......................................ُما من األنبياء من نبي إال قد أعطي من اآليات ما مثله
ٍما من يشء أثق ِْ َ ْ ِل يف امليزان من حسن اخللقَ ُ ُُ ِ ْ ُ ِ ِ.................................................. ٣٦٩ 

ِما من عبد مؤمن إال وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة ِ ٍ َِ َْ ْ َُ ََ ُ ُ ٌ ْْ َ َّ ِ ٍ ْ........................................ ٣٤٨ 
 ١٢٧٨.............................................ما من عبد يسرتعيه اهللا رعية يموت يوم يموت

ُما من قوم يعمل فيهم باملعايص ٍ........................................................ ٣٧٣ ،٥٦ 
َما من قوم يعمل فيهم باملعايص هم أكثر وأع ْ َْ ُ َ ُ ٍ ُز ممن يعمل هباِ ْ َّ ِ ُّ................................. ٣٧٣ 

ّما من مولود إال يولد عىل الفطرة، فأبواه هيودانه َّ............................................ ١٠٩٧ 
 ٥٦ ....................................ٍما من نبي بعثه اهللا يف أمة قبيل، إال كان له من أمته حواريون

 ٤٥٨ ...............................................ما من يوم يصبح العباد فيه، إال ملكان ينزالن
َما منعني أن أشهد بدرا إال أين خرجت أنا وأيب حسيل ُ ً...................................... ٤٦٠ 

َّا وجدنا فيه حراما حرمناه، أال وإين أوتيت القرآنم ً............................................ ٨٨ 
 ٩٦٩ ......................................أبو الدرداء:   ومل جيمع القرآن غري أربعةخمات النبي 
 ٤٦٤ ..................................ما أنا يف الدنيا إال كراكب استظل حتت شجرة!  مايل وللدنيا

 ٢٥٥ ..............................................ٍمايل وللدنيا، إنام أنا كراكب قال يف ظل شجرة
 ١٢٠٦، ٥٥ .................................حامل املسكك: مثل اجلليس الصالح واجلليس السوء



 

 ١٣٨٨ فهرس األحاديث واآلثار

 ٩٤١ ...................................الكري كحامل املسك ونافخ: مثل اجلليس الصالح والسوء
 ٤٩٣ ....................................ّمثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكر ربه مثل احلي وامليت

ُمثل العامل الذي يعلم الناس اخلري، وينسى نفسه ُّ............................................. ٤٤٦ 
ٍمثل القائم يف حدود اهللا والواقع فيها، كمثل قوم استهموا ِ ُ ُ................................... ٣٨٦ 

ُمثل َ ِ املؤمن ومثل اإليامن كمثل الفرس يف آخيتهَ ِ َِّ َ َ َِ َِ َ ََ ِ ُ ِ ْ ُ.............................................. ٣٥٩ 
ّمثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم، مثل اجلسد ُ.................................... ٤٩٣ 
 ١٢٣٥.........................................مثل املنافق يف أمتي كمثل الشاة العاقرة بني الغنمني
 ٤٤٣ .........................................ُمثل ما بعثني اهللا به من اهلدى والعلم، كمثل الغيث

 ١٠٩ .......................ً من اهلدى والعلم، كمثل الغيث الكثري أصاب أرضامثل ما بعثني اهللا به
 ٥٦٣ ......................ًمثيل ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل اجلنادب والفراش يقعن فيها

ُمرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم حتفه املالئكة ُّ ُ ّ ً........................................... ٤٢٧ 
 ٧٤٦ ......................................مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك

ٍمررت ليلة أرسي يب عىل قوم َ  ٤٤٧ .........................................................ُ تقرضُ
 ٩٨٤ ......................................ً فاشتهى عنبا أول ما جاء العنبامرض ابن عمر 

 ١٢٩٢............................................................مرق مارقة عند فرقة من املسلمني
 ١٧٠ ........................................مروا أوالدكم بالصالة لسبع، وارضبوهم عليها لعرش

 ٧٥٠ ............................................مروه فليتكلم، وليجلس، وليستظل وليتم صومه
 ١٩٨ ..............................................مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه



 

 ١٣٨٩ فهرس األحاديث واآلثار

 ٤٥٤ ............................................ًر، أن يعمل يل أعوادا، أجلسُمري غالمك النجا
 ٤٥٦ ......................................ُمعناه العمل به، والوقوف عند حدوده، والتأدب بآدابه

 ٣٠٥ .........................................امكثت سنتني أريد أن أسأل عمر بن اخلطاب 
 ٧٥٥ ،٩ ...................................................من ابتدع يف اإلسالم بدعة يراها حسنة

 ١٢٨٨...................................................................من أبغض خلق اهللا إليه
ٍمن أتاكم وأمركم مجيع عىل رجل واحد، يريد أن يشق عص  ١٤٦ ..............................اكمٌ
 ٦٥١ ...................................من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر

ًمن أحب أن يقرأ القرآن غضا كام أنزل فليقرأه ّ.............................................. ٩٧٠ 
َمن أحب هللاِ، وأبغض ِهللا، وأعطى هللاِ، ومنع هللاِ َ ََ ََ َ ْ ْ.............................................. ٣٥٨ 
 ٧٥٨، ٢٢ ............................................ٌمن أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه، فهو رد

 ٧٥٥ .............................................كن عليه سلفهاًمن أحدث يف هذه األمة شيئا مل ي
ِمن أراد أن ينصح لذي سلطان يف أمر فال يبده عالنية ُ ٍ.............................. ١٢٨٥، ١٠٨٩ 

 ١٤٤ ........................................................من أراد بحبوحة اجلنة فعليه باجلامعة
 ١٢٩ .............................................من أرىض الناس بسخط اهللا وكله اهللا إىل الناس
 ٥٧٢ ............................................من استغفر للمؤمنني واملؤمنات كتب اهللا له بكل

 ٤٧٠ ................................................................ًمن أصبح منكم اليوم صائام
 ١٢٣٦.............................................. أصغى سمعه إىل صاحب بدعة وهو يعلممن

 ١٠٤٤ ................................من أطاع أمريي فقد أطاعني، ومن عىص أمريي فقد عصاين



 

 ١٣٩٠ فهرس األحاديث واآلثار

 ١٢٧٤....................................................من أطاعني فقد أطاع اهللا ومن يعصيني
 ٣٠٩ ............................................................ُّمن أعظم البلية تشيخ الصحيفة

 ١١٥٦...........................................من اغربت قدماه يف سبيل اهللا حرمه اهللا عىل النار
َمن أفتي بفتيا بغري علم كان إث ِ ْ  ٧٥٦ ...........................................م ذلك عىل من أفتاهُ

 ٧٥٦ ...............................................من أفتى بفتيا غري ثبت فإنام إثمه عىل من أفتاه
 ١٢٧٩..................................................من أمركم من الوالة بمعصية فال تطيعوه

 ١٩٣ ........................................................................من بدل دينه فاقتلوه
 ٥٩٤ .................................َمن بلغه عن اهللا يشء فيه فضل، فعمل به رجاء ذلك الفضل

 ٢٤٩ ....................................................................من تشبه بقوم فهو منهم
 ٣٠٩ ....................................................حكامّمن تفقه من بطون الكتب ضيع األ

 ١١٢١ ...............................ًمن جاء إىل أمتي ليفرق مجاعتهم فارضبوا عنقه كائنا من كان
ٍمن جاءكم وأمركم مجيع عىل واحد منكم يريد تفريق ٌ....................................... ١٥٨ 
 ٩١٢ .........................................من حافظ عىل أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها

ِمن حالت شفاعته دون حد من حدود اهللا ُ  ُ ُْ َ ُ َ َ َ................................................... ٣٥٧ 
 ٥٨١ ...................................ب فهو أحد الكذابنيمن حدث عني بحديث رأى أنه كذ

ِمن حسن إسالم املرء ِْ َْ ِ ِ ِ ُ ِتركه ما ال يعنيه: ْ ْ َُ ُْ َ...................................................... ٣٥٨ 
 ٣٠٦ .....................................َّمن حق العامل إال تكثر عليه السؤال، وال تعنته باجلواب
ًمن خرج عن الطاعة وفارق اجلامعة فامت مات ميتة جاهلية ً................................... ١٤٨ 



 

 ١٣٩١ فهرس األحاديث واآلثار

ّمن خلع يدا من طاعة، لقي اهللا يوم القيامة، ال حجة له ٍ ً...................................... ١٠٩٠ 
 ٥٩٤ .........................................................ال إله إال اهللا: َمن دخل السوق فقال

 ١٠٩٥ ...........................................................من دخل دار أيب سفيان فهو آمن
 ٧٥٦ ......................................من دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه
ُمن دعا إىل هدى، كان له من األجر مثل أجور من تبعه ً ُ...................................... ٣٧٨ 
ِمن دعا إىل هدى، كان له من األجر مثل أجور من تبعه ُ ُ ِ...................................... ٣٨٢ 

ِن دل عىل خري فله مثل أجر فاعلهم ِِ ُ ُ......................................................... ٣٨٢ 
 ٦٨٧ ........................................................من دل عىل خري، فله مثل أجر فاعله
 ١٤٧ .........................................................ًمن رأى من أمريه شيئا فليصرب عليه

 ١٠٨٨ ،١٤٧ ..............................................ًمن رأى من أمريه شيئا يكرهه فليصرب
 ١١١٢ ،١٠٤٢ ،١٠٣٨، ٦٨٧،٩٦٤ ،٢٢١ ،١٧٠ ،١٦٣ ......ًمن رأى منكم منكرا فليغريه بيده،

 ٤٧٤ .................................................................تنا هذهمن رجل يكلؤنا ليل
 ١٣٧ ..........................................؛ فهو عىل شفا هلكةخمن رد حديث رسول اهللا 

 ١٩ ...............................................................من رغب عن سنتي فليس مني
ٍمن سئل عن علم، فكتمه أجلم يوم القيامة بلجام من نار ُ ُ.................................... ١٠٢٢ 
ًمن سلك طريق علم سهل اهللا له طريقا من طرق اجلنة َّ ٍ َ....................................... ٣٠٧ 

ًمن سلك طريقا يبتغي فيه علام، سهل اهللا له به ً............................................... ٣٠٧ 
ًن سلك طريقا يطلب فيه علام، سلك اهللا به طريقا من طرق اجلنةم ًً........................... ٨٧٧ 



 

 ١٣٩٢ فهرس األحاديث واآلثار

ًمن سلك طريقا يلتمس فيه علام سهل اهللا له طريقا إىل اجلنة ًً ُ....................١٠١١، ٤٢٧ ، ١١٥ 
ِمن سلم املسلمون من لسانه ويده ِ َ ُ َ َ َِ ُِ.......................................................... ٣٤٧ 

َمن سن يف اإلسالم سنة حسنة، فعمل هبا بعده ِ ُ ّّ............................................... ٣٨٩ 
 ١٢٢٠..................................................نة حسنة فله أجرهامن سن يف اإلسالم س

َمن صىل الربدين دخل اجلنة َْ................................................................ ٩١١ 
 ١٠٤٣ ...............................................................من عىص أمريي فقد عصاين

 ٨٥٦ ،٧٥٨ ،١١٢ ،٧٩ ،٧٨ ...............................ًمن عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد
 ٢٧١ ..................................من فارق اجلامعة قيد شرب، فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه

 ٣٠٨ ........................................من فقه الرجل ممشاه ومدخله وخمرجه مع أهل العلم
 ١٧٦ .........................................قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللامن 

 ١٢٠٠................................................من قال عيل ما مل أقل فليتبوأ مقعده من النار
 ٤٣٨، ٤٣٣ .......................................ُمن قال ال إله إال اهللا، وكفر بام يعبد من دون اهللا

ُمن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته ٌُ........................................... ١٤٨ 
َمن قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلنة َ ً.......................................................... ٢٦٤ 
 ٤٣٣ ............................................................من كان آخر كالمه ال إله إال اهللا

ّمن كان بينه وبني قوم عهد فال يشد عقدة، وال حيلها ً ُ ّ......................................... ٤٥٩ 
 ١٢٣ .....................................................من كان عىل ما أنا عليه اليوم وأصحايب
 ١٢٦٣........................................................ًمن كان مستنا فليستن بمن قد مات



 

 ١٣٩٣ فهرس األحاديث واآلثار

 ٩٦ ....................................................ًمن كان منكم مستنا، فليستن بمن قد مات
 ٩٣٦ ...............................................جارهمن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذ 

 ١٢٠٠، ٥٨٠ ، ٥٧٨.................................ًمن كذب عيل متعمدا فليبتوأ مقعده من النار
 ١١٨ ...................................ًمن كره من أمريه شيئا فليصرب، فإنه من خرج من السلطان

 ٤٣٥ ............................................من لقيت وراء هذا احلائط يشهد أن ال إله إال اهللا
 ٦٣٣ ............................................من مل يشكر القليل مل يشكر الكثري، ومن مل يشكر

 ٤٣٤ .............................................. إال اهللا دخل اجلنةمن مات وهو يعلم أنه ال إله
َمن يؤويني، من ينرصين؛ حتى أبلغ رسالة ريب وله اجلنة ْ َ..................................... ٣٩٦ 

 ٩٤٠ ،٩٣٤ ،٤٩ ........................................فيعمل هبن من يأخذ عني هؤالء الكلامت
 ٤٢٧ ،٣٨٣ ،٢٩٦ ،١٨٨ .......................................ًمن يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين
 ٨٧٧ ...........................................................ًمن يرد اهللا به خريا يفقهه يف الدين

ُمن يضيف هذا الليلة،  ِّ  ٤٦٨ .............................................................رمحه اهللاَُ
 ١٠٨٣ ،٤٦٢ ....................................................................من يمنعك مني

 ٦٥ ............................................ٌنزل ملك من السامء يكذبه بام قال لك، فلام انترصت
ًنرض اهللاُ عبدا سمع مقالتي، فحفظها ووعاها َّ................................................ ٢٩٥ 
 ٩٨٢ ،٩٢١ ،٩١٥ ......................................نعم الرجل عبداهللا لو كان يصيل من الليل

 ٩٦٧ .....................................................................نعم ترمجان القرآن أنت
 ٢٠ .....................................مت رمضاننعم، إن أنت صليت الصلوات اخلمس، وص



 

 ١٣٩٤ فهرس األحاديث واآلثار

 ٣٣١ ..........................................ّنعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده اهللا، ومن جاءنا
 ٢٦٢ ............................................................................ِنعم، صيل أمك

ًنعم، غري  أين ال أقول إال حقا ّ َُ ََّ ِ ُ َ َّ َ ْ َ............................................................... ٣٦٠ 
ِنعمتان مغبون فيهام كثري من الناس َّ َ ِْ ٌِ َِ ٌ ْ ُالصحة والفراغ: ِ َُ َ َّ ِّ.................................. ٩٣٣، ٣٥١ 

 ١٢٥٤.............................................................................هات القط يل
 ١٢٩١....................................................ب املصلني عن رضخ هنانا رسول اهللا 
 ١٢٦١..........................................................................هنينا عن التكلف

 ٤٩١ .................................هذا اإلنسان، وهذا أجله حميط به وهذا الذي هو خارج أمله
 ٧١٢ ....................................................................هذا أوان العلم أن يرفع

َهذا أوان خيتلس العلم من الناس حتى ال يقدروا ُ............................................ ٢٩٧ 
 ١١ ............................................هذا رصاط اهللا، وهذه طرق، وعىل رأس كل طريق

 ١٢١٨......................................................................هذا يومئذ عىل اهلدى
 ١٠١٠ ...............................................................................هذه الطرق
 ٤٥٣ ..................................فمن زاد عىل هذا أو نقص فقد أساء وظلم. هكذا الوضوء

 ٣٠٤ ........................................................هكذا أمرنا أن نفعل بعلامئنا وكربائنا
 ٢٩٨ .................................................................هل تدرون ما ذهاب العلم

 ٤٩٢ ..........................................................................هل تدرون ما هذا
 ٩٠٤ ........................................هل ترون ما أرى؟ إين ألرى مواقع الفتن خالل بيوتكم



 

 ١٣٩٥ فهرس األحاديث واآلثار

ُهل تنرصون وترزقون إال بضعفائكم ُ....................................................... ١٦٠ 
 ٩٧٩ ..................................................................ء يربيكهل رأيت من يش
 ١٢٦٥...........................................................................هلك املتنطعون

 ١٠٦٢ .................................هلك من مل يكن له قلب يعرف به املعروف وينكر به املنكر
ٍهلكة أمتي عىل يدي غلمة من قريش َِ ْ َُ َ َ....................................................... ٩٠٥ 

ُهم أعز ممن يعملها َّ ِ ُّ......................................................................... ٣٧٣ 
ُّهو الطهور ماؤه، احلل ميتته ِ................................................................ ٤٩٩ 

 ١٤ ،١٣ ،١٢ ..................................................هي التي عىل ما أنا عليه وأصحايب
 ٨٩٥ ..................................................................احلسنة متحهاوأتبع السيئة 

 ٩٦١ ،٦٣٨ .............................وإذا حارصت أهل حصن، فأرادوك أن تنزهلم عىل حكم اهللا
 ٤٦١ ......................................................................وأعرض عمن ظلمك

 ١٢٩٦.........................................................وأعطيت الكنزين األمحر واألبيض
 ٩٧٧ ،٩٦٦ .......................................................................وأقضاهم عيل

ِوالذي نفيس بيده ِ ْ َإن لو تدومون عىل ما تكونون عندي! َ َ َْ ُ َ ِ..................................... ٣٦١ 
َّوالذي نفيس بيده؛ لتأمرن باملعروف  ٣٨٦ .....................................ّ، ولتنهون عن املنكرُ

 ٩٦٨ ..................ُواهللا الذي ال إله غريه، ما أنزلت سورة من كتاب اهللا إال أنا أعلم أين أنزلت
 ٧٨٣ ............................................... يف الدنيا واآلخرةخواهللا إهنا لزوجة نبيكم 

 ٩٤٠ ...........................................................واهللا إين ألحبك، واهللا إين ألحبك



 

 ١٣٩٦ فهرس األحاديث واآلثار

 ١٢٩٢....................................................واهللا إين ألرجو أن يكونوا هؤالء القوم
 ٤٦٧ ....................................................................ديناواهللا لوال أنت ما اهت

 ٧٠٩ ........................................................ِواهللا ما أخاف عىل هذه األمة غريهم
 ٩٦٨ .....................................واهللا ما نزلت آية إال وقد علمت فيام نزلت، وأين نزلت

 ٥٠٥ ............................................إين لرسول اهللا وإن كذبتموين، اكتب حممد!  واهللا
 ٤٦٢ ..................................ّوإن اهللا أوحى إيل أن تواضعوا حتى ال يفخر أحد عىل أحد

 ١٧٨ .....................................................وإن اهللا ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر
 ١٢١ ،١٢٠ ،١١٧ .......................................ًوأن تعتصموا بحبل اهللا مجيعا وال تفرقوا

ّوأن تناصحوا من واله اهللا أمركم ُ........................................................... ١٢١ 
 ١٢٩٧..................................................وإن ريب قال يا حممد إين إذا قضيت قضاء

 ٨٠٣ ....................................................................ًوإن جلسدك عليك حقا
 ١٢٩٧...............................................ًوأن ال يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم

 ١٢٤ ...........................................السمع والطاعة: ٍوأنا آمركم بخمس اهللا أمرين هبن
 ٧٣ ...........................................اجلامعة، والسمع: ٍوأنا آمركم بخمس أمرين اهللا هبن

 ١٢٨٨............................................وإنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى هبم األهواء
ًوإنه من يعش منكم، فسريى اختالفا كثريا ً.................................................. ٦٢٥ 

 ١٢٧٩............................................................وإهنا ستكون بعدي أثرة وأمور
 ١٠٩٧ ،٣٥٥ .............................ّوإين خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإهنم أتتهم الشياطني



 

 ١٣٩٧ فهرس األحاديث واآلثار

 ١٢٩٧.............................................. ألمتي أن ال هيلكها بسنة عامةوإين سألت ريب
ًوإياكم وحمدثات األمور، فإن كل حمدثة بدعة ٍ............................................... ١١٢ 

 ٦٢٥ ،٢٤٨ .................................................وتفرتق أمتي عىل ثالث وسبعني فرقة
 ٧٨٧ ...............................................................وجعلت قرة عيني يف الصالة
 ٨٩٦ ،٨٩٤ ،٨٩٣ ....................................................وخالق الناس بخلق حسن

 ١٢٩٨، ١٢٩٦.............................................وسألته أال جيعل بأسهم بينهم فمنعنيها
ُوشك األمم أن  ِتداعى عليكم، كام تداعى األكلة إىل قصعتهاُ ُ................................ ٤٠٤ 

، ومن أجل ذلك ِوال أحد أحب إليه العذر من اهللاِ ِ ِ ُِ ْ ُ ُّ َ ََ ََ........................................... ٣٤٩ 
 ٩ ..................................................وال يصلح آخر هذه األمة إال بام صلح به أوهلا

 ١٢٧١...........................................................وال ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه
ًوليؤمكم أكثركم قرآنا ُ ُّ.................................................................... ١٠٩٥ 

 ١٢٧٥...............................................وثمرة قلبهًومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده 
ًومن سلك طريقا يلتمس فيه علام، سهل اهللا له طريقا إىل اجلنة ًً............................... ٤٢٧ 

ّومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام َ........................................................ ٣٥٢ 
 ١٢٨٩، ١٠٨٥ ......................................................ويلك، من يعدل إذا مل أعدل

ُيؤتى بالرجل يوم القيامة، فيلقى يف النار، فتندلق أقتاب ُ..................................... ٤٤٨ 
 ٩٠٩ .........................................إهنا يوم القيامةإنك ضعيف، وإهنا أمانة، و! يا أبا ذر

 ٩١٤ ......................................................ًيا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس



 

 ١٣٩٨ فهرس األحاديث واآلثار

 ٥٦٥ .............................................يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك
 ٤٣٠ .............................................إنك لو أتيتني بقراب األرض خطايا! يا ابن آدم

 ٨٩٩ ......................................................ال إله إال اهللا:  يا أسامة، أقتلته بعد ما قال
ّقصبه يف النارّرأيت عمرو بن حلي بن قمعة بن خندف جير ! يا أكثم ُ......................... ١١٣٤ 

 ٩٧٢ ....................................يا أمري املؤمنني أدرك هذه األمة قبل أن خيتلفوا يف الكتاب
ًيا أنس، إن الناس يمرصون أمصارا ّ ُ......................................................... ٩٠٧ 

َإن منكم منفرين، فمن أم الناس فليتجوز فإن خلفه الضعيف! يا أهيا الناس ِّّ ّّ َ َّ َ................. ١٠٩٤ 
 ٤٥ ................................................إين قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم! يا أهيا الناس

 ١٢٥٦..........................................يا أهيا الناس عليكم بتقواكم ال يستهوينكم الشيطان
 ٤٦٦ ،٤٦٥ ...............................................قولوا ال إله إال اهللا تفلحوا! يا أهيا الناس

 ٢٠٨ ...........................................يا بقايا، العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء
 ٤٤٩ ............................................سألت عن الركعتني بعد العرص! يا بنت أيب أمية

 ٣٣٥ ........................نك عىل أن تقولُيا بني إذا جالست العلامء فكن عىل أن تسمع أحرص م
 ١٢٥ .........................................................................يا بني، اخلالف رش

 ٨٨٧ ..................................................................ًيا جابر، مايل أراك منكرسا
 ١١٥١..............................................يا حي يا قيوم ال إله إال أنت برمحتك أستغيث

 ٨٨٥ .....................................يا رسول اهللا، ائذن يل بالزنى؟ فأقبل عليه القوم فزجروه
ًأفال أكون عبدا شكورا! يا عائشة ً........................................................... ٤٥٧ 



 

 ١٣٩٩ فهرس األحاديث واآلثار

 ٦٠ ............................................يعطي عىل الرفقٌإن اهللا رفيق حيب الرفق، و! يا عائشة
ٍلوال أن قومك حديث عهد بجاهلية! يا عائشة ٍ ُ................................................ ٥٩ 
ُلوال قومك حديث عهدهم! يا عائشة ُ ُ ُ....................................................... ٥٠٧ 

 ٩٣٨ .................................يا عبد اهللا ال تكن مثل فالن، كان يقوم الليل فرتك قيام الليل
 ٩٠٩ ....................................................يا عبدالرمحن بن سمرة، ال تسأل اإلمارة

 ٩٤٧ ......................................................................ارفع إزارك! يا عبداهللا
 ١٢١٩........................................................ًك اهللا هذا األمر يومايا عثامن إن وال
َصل من قطعك، وأعط من حرمك! يا عقبة بن عامر ِ َِ ْ........................................ ٤٦١ 

ُال تتبع النظرة النظرة، فإن لك األوىل وليست لك اآلخرة! يا عيل َ ََ َ َِ َ ُ َّ ْ َّْ َّ ْ ُِ............................. ٩٤٤ 
 ٨٨٩ ..............................................احفظ اهللا حيفظك: يا غالم، إين أعلمك كلامت

 ٥٠١ ................................................. ثالث مرار،-أو أفاتن-أفتان أنت ! يا معاذ
 ٥٠٣ .............................................يا معاذ.   أفتان أنت! أفتان أنت؟ يا معاذ! يا معاذ

 ٩٣٧ ..................................................يا معاذ، واهللا إين ألحبك، واهللا إين ألحبك
 ٨٦١ ..........................................من استطاع منكم الباءة فليتزوج! يا معرش الشباب

 ٨٦٧ .........................يا معرش الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبرص
ًسبقا بعيداا معرش القراء، استقيموا فقد سبقتم ي ً............................................... ٨٢ 

 ٩٦٧ ..............................................يأيت معاذ بن جبل يوم القيامة إمام العلامء برتوة
 ١٢٨٧-١٢٨٦.......................................................حيسنون القيل ويسيئون الفعل



 

 ١٤٠٠ فهرس األحاديث واآلثار

 ١٤٧ ........................................ُحيقر أحدكم صالته مع صالهتم، وقراءته مع قراءهتم
 ١٢٥٩، ١٥٥ .............................ٌخيرج ضئضئ هذا قوم حيقر أحدكم صالته مع صالهتم

 ١٢٨٩، ١٠٧١ ....................................ربَيرحم اهللا موسى؛ قد أوذي أكثر من هذا فص
 ١٢٨٧.........................................................يدعون إىل كتاب اهللا وليسوا منه يف

 ٩٦١، ٩٢٦ ...................................يرسا وال تعرسا، وبرشا وال تنفرا وتطاوعا وال ختتلفا
 ١٢٨٣، ١٢٧١..........................................يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون
 ٢٨٧ ....................................................يعني أهل الفقه والدين، وأهل طاعة اهللا

ُيقبض العلم، ويظهر اجلهل ْ ْْ ََْ ُ َ ُ ُْ َ َِ ُ ْ................................................................ ٥٤٧ 
 ١٢٩٤، ١٢٨٧، ٢٣٢ ................................ أهل اإلسالم، ويدعون أهل األوثانيقتلون

 ١٤٧ ...................................................يقتلون أهل اإليامن، ويدعون أهل األوثان
 ١٢٨٦.................................................يقرأون القرآن حيسبون أنه هلم وهو عليهم

 ١٢٩٤، ١٢٨٧........................................................يقولون من خري قول الربية
 ٧٠٩ ......................................يكون بعدي أئمة ال هيتدون هبداي، وال يستنون بسنتي

 ١٤٥ ......................................ديي، وال يستنون بسنتيًيكون بعدي أئمة ال هيتدون هب
 ١٢٢٥......................................................يكون يف آخر الزمان دجالون كذابون

 ٨٦٨ .............................................ًإن لكم أن تصحوا فال تسقموا أبدا: ٍينادي مناد
 ١٢٦٦..........................................................ينزل ربنا إىل السامء الدنيا كل ليلة
ٌينصب لكل غادر لواء يوم القيامة ٍ ُ.......................................................... ١٤٦ 

 ١١٧٩، ١١٦٢، ١١١٥، ٧٠ ........يوشك األمم أن تداعى عليكم، كام تداعى األكلة عىل قصعتها



 

 ١٤٠١  فهرس املوضوعات

 
  الصفحة  املوضوع

  ٧..............................................................:ِّمقدمة املؤلف
  ٢٩..............:قواعد يف الدعوة والدعاة من كتاب اهللا عز وجل: الباب األول

  ٣١........................................: اإلخالص يف الدعوة إىل اهللا: القاعدة األوىل

  ٣١...............................:الدعوة إىل اهللا تكون عىل علم وبصرية: القاعدة الثانية

  ٣١......................................:!ًالتوحيد أوال يا دعاة اإلسالم: ة الثالثةالقاعد

  ٣٢..........................:ُالصرب يف الدعوة إىل اهللا وعدم االستعجال: القاعدة الرابعة

  ٣٢....................................:التزام احلكمة يف الدعوة إىل اهللا: القاعدة اخلامسة

  ٣٢........................................:املجادلة بالتي هي أحسن: القاعدة السادسة

  ٣٢...............................................:دفع السيئة باحلسنة: القاعدة السابعة

  ٣٢...............................................:موافقة العمل للقول: ثامنةالقاعدة ال

  ٣٣..................:ًالدعاة إىل اهللا ال يسألون الناس أجرا عىل دعوهتم: القاعدة التاسعة

  ٣٣...............................................:االمتناع عن السب: القاعدة العارشة

  ٣٣.......................:التوكل عىل اهللا وحده يف الدعوة إىل اهللا: القاعدة احلادية عرشة

  ٣٤................................: اللني والرفق يف الدعوة إىل اهللا: القاعدة الثانية عرشة

  ٣٤.....................................:التواضع وخفض اجلناح: القاعدة الثالثة عرشة

  ٣٤...................................:العفو والصفح واإلحسان: القاعدة الرابعة عرشة



 

 ١٤٠٢ فهرس املوضوعات

  ٣٤..............................................:معرفة السبيل: القاعدة اخلامسة عرشة

  ٣٥...........................................:التبشري والتيسري: القاعدة السادسة عرشة

  ٣٥...................................................: النصيحة: القاعدة السابعة عرشة

  ٣٦..............................: وعدم التفرقاالحتاد واالعتصام : القاعدة الثامنة عرشة

  ٣٦......................: االتباع وعدم االبتداع يف الدعوة إىل اهللا: القاعدة التاسعة عرشة

  ٣٦..................: اإلسالم والسنة بفهم سلف األمة: سبيل النجاة: القاعدة العرشون

  ٣٩.....................: قواعد يف الدعوة والدعاة من السنة النبوية :الباب الثاين

  ٤١.....................................................:أساس األعامل: القاعدة األوىل

  ٤١........................................................:ذل املسلمني: القاعدة الثانية

  ٤٢.........................................................:االختالف: القاعدة الثالثة

  ٤٢........................................................:تفرق األمة: القاعدة الرابعة

  ٤٣......................................................: ما السبيل؟: القاعدة اخلامسة

  ٤٤.....................................................:بيان السبيل: القاعدة السادسة

  ٤٥......................................................:معامل السبيل: القاعدة السابعة

  ٤٥...........................................................: الفيصل: القاعدة الثامنة

  ٤٦.........................................................: ٍاخلري باق: القاعدة التاسعة

  ٤٨..................................................:ح وإصالحصال: القاعدة العارشة

  ٤٧...................................................: توحيد اهللا: القاعدة احلادية عرشة

  ٤٨.......................................................: االتباع: القاعدة الثانية عرشة



 

 ١٤٠٣  فهرس املوضوعات

  ٤٩......................................................:التزكية: القاعدة الثالثة عرشة

  ٥٠.................................................:طبيعة الدين: القاعدة الرابعة عرشة

  ٥٠................................................: بداية اخللل: القاعدة اخلامسة عرشة

  ٥١...............................................:سبب اخللل: القاعدة السادسة عرشة

  ٥٢................................................:ج اخلللعال: القاعدة السابعة عرشة

  ٥٢...........................................: الواقع الذي نريده: القاعدة الثامنة عرشة

  ٥٣....................................................: احلقوق: القاعدة التاسعة عرشة

  ٥٤....................................................: بداية الداعي: القاعدة العرشون

  ٥٥..........................................:أمهية الصحبة: القاعدة احلادية والعرشون

  ٥٦.............................................:قوام الدعوة: القاعدة الثانية والعرشون

  ٥٧....................................: أخالق الداعي إىل اهللا: القاعدة الثالثة والعرشون

  ٥٨...........................................:سياج الدعوة: القاعدة الرابعة والعرشون

  ٥٩..........................................:تقدير األمور: القاعدة اخلامسة والعرشون

  ٦٠.........................................:طريقة الرتبية: القاعدة السادسة والعرشون

  ٦٠............................: الفرق بني النظرية والتطبيق: القاعدة السابعة والعرشون

  ٦١..............................: وحرصهالداعي إىل اهللادقة : القاعدة الثامنة والعرشون

  ٦٢...........................................: قيمة الوقت: تاسعة والعرشونالقاعدة ال

  ٦٣.....................................................: فاغتنمها: ... القاعدة الثالثون

  ٦٤.............................................: فتنة الداعي: القاعدة احلادية والثالثون



 

 ١٤٠٤ فهرس املوضوعات

  ٦٤.......................................: جهر الداعي باحلق: القاعدة الثانية والثالثون

  ٦٥.......................................:االنتصار للمؤمنني: القاعدة الثالثة والثالثون

  ٦٦..............................................:بيئة الداعي: القاعدة الرابعة والثالثون

  ٦٧....................................: الداعي إىل اهللامنهج :  اخلامسة والثالثونالقاعدة

  ٦٨...........................................: فطنة الداعي: القاعدة السادسة والثالثون

  ٦٩....................................: الداعي إىل اهللابتالء : القاعدة السابعة والثالثون

  ٧٠..........................................:الكيف ال الكم: القاعدة الثامنة والثالثون

  ٧١..........................: للداعي إىل اهللاهلدف األسمى : القاعدة التاسعة والثالثون

  ٧٢............................................: نحن مسلمون وكفى: ألربعونالقاعدة ا

  ٧٥...........: قواعد يف الدعوة والدعاة من منهج السلف الصالح:الباب الثالث

اإلخالص، واملتابعة للنبـي :  الدين مبني عىل أصلني عظيمني:القاعدة األوىل) ١(
  ٧٧......................................................................:خ

القـرآن والـسنة :  أن مصدر التـرشيع والـدعوة والعبـادة هـو:القاعدة الثانية) ٢(
  ٨١................................................................:الصحيحة

  ٨١:ِّ أن أهل السنة واجلامعة ال يستقلون بفهم القرآن عن السنة:القاعدة الثالثة) ٣(

  ٨٤.........................................:رضورة السنة لفهم القرآن وأمثلة عىل ذلك

  ٨٧.................................................:ضالل املستغنني بالقرآن عن السنة

  ٨٩.......................................................:عدم كفاية اللغة لفهم القرآن

  ٩١..........................................................................: تنبيه هام



 

 ١٤٠٥  فهرس املوضوعات

َضعف حديث معاذ يف الرأي وما يستنكر منه ْ ُ:.......................................٩٣  

 أهنم ال يستقلون بفهـم الكتـاب والـسنة عـن فهـم الـسلف :لقاعدة الرابعةا) ٤(
  ٩٤...................................................................:الصالح

َ أهنم أول ما يدعون إىل التوحيد، فال تنجح دعوة وال تصلح :القاعدة اخلامسة) ٥( ُ ْ
  ٩٩...............................................................:عبادة إال به

؛ فيقـدمون خ أهنم يبدءون دعوهتم بام بدأ اهللا به ورسوله :القاعدة السادسة) ٦(
، وهبـذا يمكـن خّ ويـؤخرون مـا أخـره اهللا ورسـوله خ ورسـوله ما قدمه اهللا

  ١٠١............................................:حتصيل املصالح ودرء املفاسد

القاعدة السابعة أهنم يعظمون مجيع أمور الدين،  فيدعون إىل ما دعا إليه النبي ) ٧(
  ١٠٢.....................................................: قدر االستطاعةخ

 أهنـم ال يعارضـون النـصوص بعقـوهلم  وال بـأهوائهم وال :القاعدة الثامنـة) ٨(
  ١٠٤........................................:أذواقهم، وال بقول رجال مثلهمب

العلـم :   أن ظهور املسلمني وصالح أحواهلم مربوط بأمرين:القاعدة التاسعة) ٩(
  ١٠٩.................................................:النافع، والعمل الصالح

  ١١٦....................................................:وصية الشيخ األلباين

  ١١٦.....................................................:العلم النافع والعمل الصالح

  ١١٧...: أهنم يعتقدون أن اجلامعة أصل من أصول دينهم:القاعدة العارشة) ١٠(



 

 ١٤٠٦ فهرس املوضوعات

ّ أهنم يعتقدون أن أعظم أسباب االفـرتاق هـو تـشيع :القاعدة احلادية عرشة) ١١(
 خّوحتــزب بعــض املــسلمني إىل طائفــة أو مجاعــة أو شــخص غــري رســول اهللا 

  ١٢٣........................................................:وصحابته الكرام

  ١٣٠.......................:أقوال األئمة يف اتباع السنة وترك أقواهلم املخالفة هلا

  ١٣٠...............................................................:: أبو حنيفة -١

  ١٣٢...........................................................::ٍ مالك بن أنس -٢

  ١٣٣................................................................::الشافعي -٣

  ١٣٦...........................................................::ٍ أمحد بن حنبل -٤

  ١٣٩..............................:ًترك األتباع بعض أقوال أئمتهم اتباعا للسنة

 أهنم يعتقدون أن البيعة الـرشعية ال تكـون إال إلمـام :القاعدة الثانية عرشة) ١٢(
  ١٤٢............................:ٌمسلم بايعه أهل احلل والعقد، والعامة تبع هلم

ون اخلروج عىل الوالة الظلمة والفسقة؛ بـل  أهنم ال ير:القاعدة الثالثة عرشة) ١٣(
  ١٤٤......................:ًيذمون ذلك، ويذمون من خرج عىل الوالة دينا ودنيا

  ١٤٥........................................:قال شيخ اإلسالم ابن تيمية، عليه رمحة اهللا

 -البدع- أهنم يعتقدون أن اتباع األهواء يف الديانات :القاعدة الرابعة عرشة) ١٤(
  ١٥١.....................................:أعظم من اتباع األهواء يف الشهوات

ً أن دعوهتم ظاهرة للناس مجيعا، ال رسيـة فيهـا وال :القاعدة اخلامسة عرشة) ١٥(
  ١٥٨................................................................: ختصيص



 

 ١٤٠٧  فهرس املوضوعات

ٌ أهنم يعتقدون أن التمكني يف األرض منحة مـن اهللا :القاعدة السادسة عرشة) ١٦(
سبحانه وتعاىل، يمنحها ملن قام بـام أوجـب اهللا عليـه مـن العلـم النـافع والعمـل 

  ١٥٩.................................................................:الصالح

  ١٦١......................................................:يف األرضأسباب التمكني 

 أهنم يأمرون باملعروف وينهون عـن املنكـر  بـالعلم :القاعدة السابعة عرشة) ١٧(
  ١٦٢.........................................:والرفق والصرب، بقصد اإلصالح

  ١٦٦..........................................................:والناس هنا ثالثة أقسام

  ١٧١...........................: وكذلك من مقومات األمر باملعروف والنهي عن املنكر

عروف والنهي  عن  ويدعون كل من تصدى لألمر بامل:القاعدة الثامنة عرشة) ١٨(
  ١٧٢.........................:املنكر إىل اعتبار املصالح واملفاسد بميزان الرشيعة

ٌ أهنـم يعتقـدون أن اجلهـاد فريـضة ماضـية إىل يـوم :القاعدة التاسعة عرشة) ١٩( ٌ
  ١٧٥..................................................................:القيامة

 ويؤمنون بام دل عليه القرآن من سنة اهللا الكونية القدريـة :القاعدة العرشون) ٢٠(
  ١٧٨..................................................................:يف قول

  ١٨١......................................................................:وىلاملشكلة األ

  ١٨٣......................................................................:املشكلة الثانية

  ١٨٤......................................................................:املشكلة الثالثة

 أن االقتصاد بالعمل واالعتصام بالـسنة علـيهام :القاعدة احلادية والعرشون) ٢١(
  ١٨٥..............................................................:مدار الدين



 

 ١٤٠٨ فهرس املوضوعات

  ١٨٧: أهنم حيثون األمة عىل فهم القرآن واحلديث:القاعدة الثانية والعرشون) ٢٢(

  ١٨٧........................................................:حيتاج املسلمون إىل شيئني

 أهنم حيثون عىل دراسة السنة النبوية والعمل هبـا، :عدة الثالثة والعرشونالقا) ٢٣(
  ١٨٩....................................................:ِّوحيذرون من هجرها

  ١٩٢........................: مقاصد الرشيعة:القاعدة الرابعة والعرشون) ٢٤(

 أهنم حيذرون من االبتداع يف الدين ومن القول :القاعدة اخلامسة والعرشون) ٢٥(
  ١٩٦.........................................................:عىل اهللا بال علم

ِّ أهنم حيذرون من طريقة أهل البدع يف رمـيهم :دسة والعرشونالقاعدة السا) ٢٦(
  ٢٠٠:العلامء السائرين عىل طريقة السلف الصالح بالغلظة والشدة بقصد التنفري منهم

  ٢٠٣: أهنم ال يوالون وال يعادون يف غري مرضاة اهللا:القاعدة السابعة والعرشون) ٢٧(

ون من جعل الدين وسـيلة للحـصول ِّ أهنم حيذر:القاعدة الثامنة والعرشون) ٢٨(
  ٢٠٥...............................................................:عىل الدنيا

  ٢٠٨..........................................................:فإن الناس أربعة أقسام

 يعتقـدون وجـوب لـزوم املنهـاج النبـوي يف :القاعدة التاسـعة والعـرشون) ٢٩(
  ٢١١...........................................................:الدعوة إىل اهللا

 أهنم يعتقدون أن التعامل مع احلـوادث املتغـرية جيـب أن :القاعدة الثالثون) ٣٠(
  ٢١٩................:لة الرشيعة ومعرفة سنن اهللا يف خلقهًيكون مبنيا عىل فهم أد

  ٢٢٠......................................................:ٌولكن يف اآلية فوائد عظيمة



 

 ١٤٠٩  فهرس املوضوعات

  ٢٢٣.......: وجوب حتذير األمة من أئمة البدع:القاعدة احلادية والثالثون) ٣١(

  ٢٢٦......................: أن أهل البدع أقسام:القاعدة الثانية والثالثون) ٣٢(

 قد يكون أعظـم  أن رضر أهل البدع عىل املسلمني:القاعدة الثالثة والثالثون) ٣٣(
  ٢٢٨.........................................................:من رضر الكفار

  ٢٣٠.: وجوب االعتدال يف احلكم عىل املخالفني:القاعدة الرابعة والثالثون) ٣٤(

 أن املخالفني لطريقة السلف واقعون بني الغلـو :القاعدة اخلامسة والثالثون) ٣٥(
  ٢٣٣...............................................................:واإلرجاء

ت وجـوههم  أن أثر البدعة يظهر عـىل صـفحا:القاعدة السادسة والثالثون) ٣٦(
  ٢٣٥........................................................:وفلتات ألسنتهم

 يعتقدون أن سياسة الناس جيب أن تكون  وفـق :القاعدة السابعة والثالثون) ٣٧(
  ٢٣٧.......................:، وفهم السلف الصالحخكتاب اهللا وسنة رسوله 

 أهنم يرون أن من الوسائل الرشعية يف الدعوة إىل :القاعدة الثامنة والثالثون) ٣٨(
مهم ومكانتهم، وأن توحيد اخلطاب للناس يف غـري اهللا خماطبة الناس عىل قدر أفها

ًفروض األعيان ليس منهجا ربانيا ً:........................................٢٤٠  

  ٢٤٥:ِّ أهنم حيذرون من مشاهبة الكفار واتباع سبيلهم:القاعدة التاسعة والثالثون) ٣٩(

 أهنم حيكمون عىل الناس بام ظهر من أعامهلـم، ويـدعون :القاعدة األربعون) ٤٠(
  ٢٤٨...........................................................:الرسائر إىل اهللا



 

 ١٤١٠ فهرس املوضوعات

 أن من مناهجهم التعامـل مـع اخللـق بالـصدق :القاعدة احلادية واألربعون) ٤١(
  ٢٥٠........................................................:واألمانة والنصح

 ويعتقدون أنه ال تتم الرغبة يف اآلخرة إال بالزهـد :القاعدة الثانية واألربعون) ٤٢(
  ٢٥٢.................................................................:يف الدنيا

مكـارم  أهنم يدعون إىل ما دعا إليـه القـرآن مـن :القاعدة الثالثة واألربعون) ٤٣(
  ٢٥٦................................................................:األخالق

 ويعتقدون أن اهللا تعاىل جعل اإلمامـة  يف الـدين :القاعدة الرابعة واألربعون) ٤٤(
  ٢٥٨...............................................:موروثة عن الصرب واليقني

 أن الكفار عندهم ليسوا عىل درجـة واحـدة يف :القاعدة اخلامسة واألربعون) ٤٥(
  ٢٦١...........................................................:التعامل معهم

  ٢٦٥................................: قواعد يف التعامل مع العلامء:الباب الرابع

  ٢٦٩..................................................:من هم العلامء؟: القاعدة األوىل

  ٢٧٣.............................................:كيف يعرف العلامء؟: القاعدة الثانية

  ٢٧٦..........................:التفريق بني العلامء وبني من قد يشتبه هبم: القاعدة الثالثة

  ٢٧٧....................................................: ّالتفريق بني العلامء والقراء: ًأوال

  ٢٨٣......................................:واملثقفني)  املفكرين(التفريق بني العلامء و: ًثانيا

  ٢٨٥.........................................: بني العلامء واخلطباء والوعاظُالتفريق: ًثالثا

  ٢٨٧..........................................: مكانة العلامء ومنزلتهم: القاعدة الرابعة

  ٢٨٧............................................:أمر اهللا عز وجل بطاعتهم: الدليل األول



 

 ١٤١١  فهرس املوضوعات

  ٢٨٨...............:أن اهللا سبحانه أوجب الرجوع إليهم وسؤاهلم عام أشكل: الدليل الثاين

َّأن اهللا سبحانه عظم قدرهم فأشهدهم دون غريهم ع: الدليل الثالث   ٢٩٠.:ىل أعظم مشهودَ

  ٢٩٠......................:أن اهللا عز وجل نفى التسوية بني العلامء وغريهم: الدليل الرابع

  ٢٩١...................................:أهنم أهل الفهم عن اهللا عز وجل: الدليل اخلامس

  ٢٩٢...................................................:أهنم أهل اخلشية: الدليل السادس

  ٢٩٣......................: أن أهل العلم أبرص الناس بالرش ومداخل الرش: الدليل السابع

  ٢٩٤...:ء ورثة األنبياء، وهم املفضلون بعد األنبياء عىل سائر البرشأن العلام: الدليل الثامن

  ٢٩٥...................................:ِّأن العلامء هم املبلغون عن األنبياء: الدليل التاسع

  ٢٩٦........................................:أن اهللا سبحانه أراد هبم اخلري: الدليل العارش

  ٢٩٦.:ُأن نجاة الناس منوطة بوجود العلامء، فإن يقبض العلامء هيلكوا: الدليل احلادي عرش

  ٢٩٨.......................:أن البرش حمتاجون إىل العلامء حاجة عظيمة: لدليل الثاين عرشا

  ٣٠٠..........................................: مواالة العلامء وحمبتهم: القاعدة اخلامسة

  ٣٠٤.......................................: احرتام العلامء وتقديرهم: القاعدة السادسة

  ٣٠٦................................:األخذ عن العلامء والسعي إليهم: القاعدة السابعة

  ٣١١........................................:احلذر من القدح يف العلامء: القاعدة الثامنة

  ٣١٤................................: احلذر من ختطئة العلامء بغري علم: قاعدة التاسعةال

  ٣١٨...........................................:التامس العذر للعلامء: القاعدة العارشة

  ٣١٩....:ًالرجوع إىل العلامء والصدور عن رأهيم خصوصا يف الفتن: القاعدة احلادية عرشة

  ٣٢٠.......................................................................:املدرك األول

  ٣٢٢.......................................................................:املدرك الثاين



 

 ١٤١٢ فهرس املوضوعات

  ٣٢٣......................................................................:املدرك الثالث

  ٣٢٣.......................................................................:املدرك الرابع

  ٣٢٤.....................................................................:اخلامساملدرك 

َّليس أحد إال وتكلم فيه، فتثبت: القاعدة الثانية عرشة ِّ :.............................٣٢٤  

  ٣٢٨.......................:ترك املبادرة إىل االعرتاض عىل العلامء: القاعدة الثالثة عرشة

  ٣٣٦......................................:وضع الثقة يف العلامء: القاعدة الرابعة عرشة

  ٣٤٣.........: قواعد يف شخصية الداعي إىل اهللا من السنة النبوية:الباب اخلامس

  ٣٤٥........................................................:اإلخالص: عد األوىلالقا

  ٣٤٦............................................................:التميز: القاعدة الثانية

  ٣٤٦.................................................:العدل والوسطية: القاعدة الثالثة

  ٣٤٧....................................................:جهاد النفس: القاعدة الرابعة

  ٣٤٨..........................................................:الرفق: القاعدة اخلامسة

  ٣٤٨...............................................:الرجوع إىل احلق: القاعدة السادسة

  ٣٤٩.......................................................:املسؤولية: القاعدة السابعة

  ٣٤٩.....................................................: املسلم عذار: القاعدة الثامنة

  ٣٥٠.................................................:املسلم ال حيسد: لقاعدة التاسعةا

  ٣٥١...........................................................: رباين: القاعدة العارشة

  ٣٥١.......................................: املسلم ال فراغ عنده: القاعدة احلادية عرشة

  ٣٥٢........................................:ورع املسلم ووقوفه: القاعدة الثانية عرشة

  ٣٥٣...............................:املسلم صادق يف شؤونه كلها: القاعدة الثالثة عرشة



 

 ١٤١٣  فهرس املوضوعات

  ٣٥٣...............................................:العلم للعلم: القاعدة الرابعة عرشة

  ٣٥٤.........................................:املؤمن مرآة أخيه: اخلامسة عرشةالقاعدة 

  ٣٥٥...................................:رصاع املسلم وشيطانه: القاعدة السادسة عرشة

  ٣٥٦...................................................: ذكر اهللا: القاعدة السابعة عرش

  ٣٥٧........................................: املسلم ال غيبة عنده: القاعدة الثامنة عرشة

  ٣٥٨........................................:املسلم غري فضويل: القاعدة التاسعة عرشة

  ٣٥٨......................................:أعامله كلها هللا ومن أجله: القاعدة العرشون

  ٣٥٩.................................:املسلم يتوب ويؤوب: القاعدة احلادية والعرشون

  ٣٦٠.....................................: مقومات شخصيته:القاعدة الثانية والعرشون

  ٣٦٠..........................................: مداعبة جادة: القاعدة الثالثة والعرشون

  ٣٦١.........................................:ساعة وساعة: القاعدة الرابعة والعرشون

  ٣٦٢..................................: ال يتهاون باملعصية: القاعدة اخلامسة والعرشون

  ٣٦٣......................................:سلم ال يظلمامل: القاعدة السادسة والعرشون

  ٣٦٤.......................................: ال نميمة عنده: القاعدة السابعة والعرشون

ّال تعلق بالدنيا عنده: القاعدة الثامنة والعرشون ّ :...................................٣٦٥  

  ٣٦٥...............................................:الزهد: القاعدة التاسعة والعرشون

  ٣٦٦....................................................:أعامل اخلري: القاعدة الثالثون

  ٣٦٧.....................................:املسلم قانع عفيف: القاعدة احلادية والثالثون

  ٣٦٧........................................:حرصه عىل دينه: لثالثونالقاعدة الثانية وا



 

 ١٤١٤ فهرس املوضوعات

  ٣٦٨.................................:طريقة املسلم يف التعامل:القاعدة الثالثة والثالثون

  ٣٦٩.........................................:زيارة اإلخوان: القاعدة الرابعة والثالثون

  ٣٦٩..........................................:خلق املسلم: القاعدة اخلامسة والثالثون

  ٣٧٠..............................:املسلم يعرف قدر نفسه: القاعدة السادسة والثالثون

  ٣٧١.............................:ربه لنفسه وإلخوانهيرجو :القاعدة السابعة والثالثون

  ٣٧٢.......................: األمر باملعروف والنهي عن املنكر:القاعدة الثامنة والثالثون

  ٣٧٣.....................................:حذر من اخلالف: القاعدة التاسعة والثالثون

  ٣٧٤.........................................:املخرج من فتن الناس: القاعدة األربعون

  ٣٧٥.......................................: فقه الدعوة إىل اهللا:الباب السادس

ًالدعوة لغة واصطالحا: العنرص األول ً ُ :...........................................٣٧٧  

  ٣٧٨...............................................:فضل الدعوة إىل اهللا: العنرص الثاين

ِأهنا من أحسن األقوال واألعامل، ومن أجل القربات إىل اهللا تعاىل: ًأوال ُ:..............٣٧٩  

ًالدعوة إىل اهللا عمل األنبياء واملرسلني، فمن قام هبا من بعدهم كان متأسيا هبم: ًثانيا ُ ُ:..٣٨٠  

ٍالدعوة إىل اهللا عىل بصرية من أجل صفات: ًثالثا   ٣٨٢...................: املؤمنني الصادقنيُ

  ٣٨٤............................................................................: ا أبو هريرة -١

  ٣٨٥......................................................................: امصعب بن عمري -٢

َ أم سليم -٣   ٣٨٥..............................................................................: لُ

ٌالدعوة إىل اهللا سبب للنرص والتمكني يف األرض:  ًرابعا ُ:..............................٣٨٥  

  ٣٨٥.........................: ٌالدعوة إىل اهللا سبب لنزول الرمحة من اهللا عىل العباد: ًخامسا

ُالدعوة إىل اهللا تنجي األمة من لعنة : ًسادسا   ٣٨٦......................................: اهللاُ



 

 ١٤١٥  فهرس املوضوعات

ُالدعوة إىل اهللا تنجي من عذاب اهللا: ًسابعا ُ :..........................................٣٨٦  

  ٣٨٦..........................................:الدعوة إىل اهللا تنجي األمة من اهلالك: ًثامنا

  ٣٨٧.......................................: الدعوة إىل اهللا تنجي من اخلرسان املبني: ًتاسعا

  ٣٨٨...................:من فضائل الدعوة إىل اهللا استمرار ثواب الداعي بعد موته: ًعارشا

َأن اهللا ومالئكته وأهل الـسموات واألرض يـصلون :  اهللامن فضل الدعوة إىل: احلادي عرش ُ َ
  ٣٩١..............................................................:عىل معلم الناس اخلري

ٌالدعوة إىل اهللا تعاىل جهاد يف سبيل اهللا: الثاين عرش ُ:...................................٣٩٢  

  ٣٩٣...........:هل اجلهاد باحلجة والربهان أفضل من اجلهاد بالسيف والسنان؟: سؤال

  ٣٩٥.......................:ل اجلنةأهنا سبب لدخو:  من فضل الدعوة إىل اهللا:  الثالث عرش

  ٣٩٦.............................................:حكم الدعوة إىل اهللا: العنرص الثالث

  ٤٠١......................................:ُ أصول الدعوة إىل اهللا:الباب السابع

  ٤٠٣....................................................:ُأصول الدعوة إىل اهللا

  ٤٠٣........................................................:ُّالذل واهلوان: املرض األول

  ٤٠٤.......................: ُالتفرق واالختالف، الذي أدى إىل ضعف األمة: املرض الثاين

، الذي أدى إىل غياب األمن يف كثري من الـبالد كثرة القتل والتفجري والتدمري: املرض الثالث
  ٤٠٥..........................................................................:اإلسالمية

  ٤٠٦.................................:اإلسالم: ِموضوع الدعوة: ُاألصل األول

  ٤١٠.............................: وصحابته الناس إىل اإلسالمخٌأمثلة يف دعوة النبي 

  ٤١٤................:صفات الداعي إىل اهللا: الداعي إىل اهللا فصل: األصل الثاين

  ٤١٤........................................................:اإلخالص: الصفة األوىل



 

 ١٤١٦ فهرس املوضوعات

  ٤١٨...........................................................: الصدق: ةالصفة الثاني

  ٤١٩................................................................: مؤمن آل فرعون-أ

  ٤٢٠...............................................................: مؤمن آل ياسني-ب

  ٤٢٠...............................................................:  الغالم والراهب-ج

  ٤٢٣.............................................................:العلم: الصفة الثالثة

ّخطورة اجلهل والقول عىل اللـه بغري علم ِ :........................................٤٢٤  

  ٤٢٦........................................................................:فضل العلم

  ٤٢٩...........................:َوأفضل العلم معرفة التوحيد، وخطورة الرشك

  ٤٢٩.............................................................:أقسام التوحيد: ًأوال

  ٤٣٠.........................................................:ن الرشكالتحذير م: ًثانيا

  ٤٣١.................................................................: الشهادتان: ًثالثا

  ٤٣٢.....................................................: )ال إله إال اهللا(فضائل : ًرابعا

  ٤٣٤...................................................: )ال إله إال اهللا(رشوط : ًخامسا

  ٤٣٤..........................................:العلم بمعناها املنايف للجهل: الرشط األول

  ٤٣٥...................................................:اليقني املنايف للشك: الرشط الثاين

  ٤٣٦..................................:املنايف للرد) ال إله إال اهللا(القبول لـ : الرشط الثالث

  ٤٣٦...................:املنايف للرتك)  ال إله إال اهللا( االنقياد واالستسالم لـ : رشط الرابعال

  ٤٣٦.............................................:الصدق املنايف للكذب: الرشط اخلامس

  ٤٣٧..........................................:اإلخالص املنايف للرشك: الرشط السادس

  ٤٣٧.......................................................:املحبة ألهلها: الرشط السابع



 

 ١٤١٧  فهرس املوضوعات

  ٤٣٨...................................................:الكفر بالطواغيت: الرشط الثامن

  ٤٣٨..........................................................:لمومن األمثلة عىل الدعوة إىل اهللا بع* 

  ٤٤١....................................................:القدوة احلسنة: الصفة الرابعة

ً لتبليغ الرشائع املنزلة عليهم قوال وعمال†أن اللـه تعاىل بعث األنبياء :  األمر األول ً ِ:٤٤١  

  ٤٤٢............................................................................:إبراهيم عليه السالم

  ٤٤٢.............................................................................:ٌشعيب عليه السالم

  ٤٤٢...............................................................................:حييى عليه السالم

  ٤٤٢..........................................: خ ُإمام الدعاة إىل اهللا وخاتم األنبياء واملرسلني حممد 

  ٤٤٣..: عىل من مجع بني الدعوة والقدوة احلسنةخُثناء اهللا عز وجل ورسوله : األمر الثاين

  ٤٤٤............................:ٍ من علم ال ينفعخُّاستعاذة النبي الكريم :  األمر الثالث

  ٤٤٤...............................................: ُذم من خالف فعله قوله:  األمر الرابع

  ٤٤٤...........................................................................: ففي كتاب اهللا تعاىل•

  ٤٤٦............................................................................: ويف سنة رسول اهللا•

َلعلامء يف ذم من خالف فعله قوله ومن أقوال ا• ُُ:..................................................٤٤٦  

َأن اهللا عز وجل يسأل العامل يوم القيامة عن علمه ماذا عمل به: األمر اخلامس ُِ َ َ :........٤٤٧  

َسوء عاقبة من خالف فعله قوله: األمر السادس ُ ُ :.....................................٤٤٧  

  ٤٤٨..........................: ِاهتامم الناس وارتباطهم بعمل الداعي إىل اهللا:  األمر السابع

  ٤٤٨........................................................................: كومن األمثلة عىل ذل* 

أن استجابة الناس للدعوة بالقدوة احلسنة أكثر وأرسع من استجابتهم للـدعوة : األمر الثامن
  ٤٥٠........................................................................: بالقول فقط

  ٤٥٠...........................................................................: لكذومن األمثلة عىل 

  ٤٥٢......................:  الناس أمور الدين بالبيان الفعيلخُتعليم النبي : األمر التاسع



 

 ١٤١٨ فهرس املوضوعات

  ٤٥٢...........................................................................: ومن األمثلة عىل ذلك

  ٤٥٥............................................: أسوة الدعاة إىل اهللاخٌحممد 

َ؛ عسى أن تنشط اهلمـم يف املـسارعة إىل خوإليكم بعض الصور املرشقة من سرية حبيبنا وأسوتنا حممد  ِّ َ ُ
  ٤٥٦.......................................................:طاعة اهللا، وإىل الدعوة إليه سبحانه وتعاىل

  ٤٥٦..................................................................: وذكره اهللا تعاىلخ النبي -١

  ٤٥٧...................................................................: بالصالةخ اهتامم النبي -٢

  ٤٥٧.....................................................................: يف سبيل اهللاخ إنفاقه -٣

  ٤٥٨........................................................................: لنسائهخ معارشته -٤

  ٤٥٩..........................................................................:  بالعهدخ وفاؤه -٥

  ٤٦٠..........................................................................: واإليثارخ النبي -٦

  ٤٦١....................................................................:ُ وصفحهخ عفو النبي -٧

  ٤٦٢..........................................................: تواضعه صلوات ريب وسالمه عليه-٨

  ٤٦٣.........................................................................: يف الدنياخ زهده -٩

  ٤٦٥...................................................................: إىل اهللا تعاىلخ دعوته -١٠

  ٤٦٦...............................: يف بناء املسجد وأثرها عىل الصحابةخ مشاركته -١

  ٤٦٧..............................:ثرها عىل الصحابة يف حفر اخلندق وأخ مشاركته -٢

  ٤٦٨............................................................: بأصحابهخ رأفته -٣

  ٤٦٨.........:  من أهله ضيافة املحتاج قبل أن يطلب ذلك من أصحابهخ طلب النبي -٤

  ٤٦٩: ّ بإبطال دم حفيد عمه وربا عمه، وذلك عند إبطال دماء اجلاهلية ورباهاخ بدء النبي -٥

نـد حثـه للـصحابة عـىل  برد ما كان له ولبني هاشم من سبي هـوازن، وعخ بدء النبي -٦
  ٤٦٩.............................................................:ذلك، وأثر ذلك عليهم

  ٤٧٠....................................:خسلف األمة خري من تأسى بالنبي 



 

 ١٤١٩  فهرس املوضوعات

  ٤٧٠.........................: وحرصه عىل األعامل الصاحلةا أبو بكر الصديق -١

  ٤٧١............................................: وتواضعها عمر بن اخلطاب -٢

  ٤٧١...............................:  وإنفاقه يف سبيل اهللا أبو طلحة األنصاري -٣

  ٤٧٢................................................: وحتريم اخلمري الصحابة -٤

  ٤٧٣...................: وتالوة القرآن الكريم يف صالة الليل يف بيتها أبو هريرة -٥

  ٤٧٣..........................................: ُ حب األنصار لقراءة القرآن الكريم-٦

  ٤٧٥...................................................:املدعو: األصل الثالث

  ٤٧٥..................................................................:من هو املدعو؟

  ٤٧٥................................................................:أصناف املدعوين

ّمراعاة أحوال املدعوين  ُ   ٤٧٦................................................:)املخاطبني( ُ

  ٤٧٦.................: اهللاُمرشوعية مراعاة أحوال املدعوين أو املخاطبني يف كتاب : ًأوال

  ٤٧٦..................................................................: إرسال الرسل-١

  ٤٧٦.......................................:ُاصطفاء اهللا تعاىل األنبياء عليهم السالم من بني أقوامهم. أ

  ٤٧٧.........................................:بعث اهللا تعاىل الرسل عليهم السالم بألسنة أقوامهم. ب

  ٤٧٨......................:ٍإعطاء اهللا عز وجل األنبياء عليهم السالم معجزات تالئم حال أقوامهم. ج

  ٤٧٨.............: بالقيام بالدعوة بعدة طرقخً حممدا  أمر اهللا عز وجل حبيبه الكريم-٢

ّ تظهر مراعاة أحوال املدعوين يف كتاب اهللا من الترشيعات اإلسالمية-٣ ُ:.............٤٨٠  

ِ مراعاة أحوال الناس يف ترتيب نزول القرآن الكريم-أ ِ:...........................................٤٨٠  

  ٤٨١.....................:ٍ مراعاة أحوال الناس بترشيع رخص عند القيام بأركان اإلسالم األربعة-ب

  ٤٨٢...................:ال الناس بترشيع التفريق بني حالتي اخلطأ والعمد يف األحكام مراعاة أحو-ج

  ٤٨٢..................................: مراعاة اختالف أحوال الناس بترشيع التنويع يف عقوبة الزنا-د



 

 ١٤٢٠ فهرس املوضوعات

  ٤٨٣.................................: مراعاة أحوال الناس بترشيع التنويع أو التخيري يف الكفارات-و

  ٤٨٥.......:بوية املطهرةِمرشوعية مراعاة أحوال املدعوين أو املخاطبني يف السنة الن: ًثانيا

ِ ملن يرسله داعيا عن وصف املدعوين، وأمره الـدعاة بمراعـاة الرتتيـب خ إخبار النبي -١ ً
  ٤٨٥.................................................................:ِوالتدرج يف الدعوة

  ٤٨٦...........:خ أصحابه باملوعظة يف األيام، وقرص خطبته خُّ ختول النبي الكريم -٢

  ٤٨٧.................................................................: أصحابه باملوعظةخّ ختوله -أ

َ قرص خطبته -ب   ٤٨٧..........................................................................: خِ

 -عىل تفاوت أفهـام النـاس- بتقريب املعاين إىل أفهام املخاطبني خُم النبي الكريم  اهتام-٣
  ٤٨٨...........................................:وذلك لرتسيخ املعاين يف القلوب والعقول

ً كان فصال بيناخُ كون كالمه -أ ً:...............................................................٤٨٨  

  ٤٨٩...................................................: للكالم أثناء الدعوة والتعليمخ إعادته -ب

  ٤٩٠........................................: وسائل اإليضاح يف التوجيه والتعليمخ استخدامه -ج

  ٤٩٢......................................................: أسلوب رضب األمثالخ استخدامه -د

  ٤٩٣..................................: أحوال الوافدين عليهخ مراعاة النبي الكريم -٤

  ٤٩٣.....................................................:  باإلجابة عىل أسئلة الوافدينخ اهتاممه -أ

  ٤٩٥......................................................: اشتياق الوفود إىل أهلهمخ مراعاته -ب

  ٤٩٦..............................: أحوال الناس عند اإلفتاءخ مراعاة النبي الكريم -٥

  ٤٩٧......................................................................:التعرف عىل املستفتي: ًأوال

  ٤٩٨.................................................:اختالف الفتوى باختالف أحوال السائلني: ًثانيا

  ٤٩٨..........................................................: السائل بأكثر مما سألهخإجابته : ًثالثا

  ٤٩٩...............................: بمراعاة أحوال املأمومنيخ اهتامم النبي الكريم -٦

  ٤٩٩.....................: األئمة بتخفيف الصالة مراعاة ألصحاب األعذار من املأمومنيخ أمره -أ

  ٥٠٠..............................: إطالته الصالة باملأمومني الشديد عىل اإلمام بسببخ غضبه -ب



 

 ١٤٢١  فهرس املوضوعات

  ٥٠١......................................................: املأمومني أثناء صالته هبمخ مراعاته -ج

  ٥٠٢:ّ يف استخدام أسلوب اللني والشدة مراعاة ألحوال املخاطبنيخ تنويع النبي الكريم -٧

  ٥٠٣.............:ّ بعض األمور املختارة خمافة وقوع الناس يف أشد منهاخ ترك النبي -٨

ًمور املختارة يف صلح احلديبيـة خوفـا مـن فـشل مفاوضـات الـصلح  عىل ترك بعض األخ موافقته -أ
  ٥٠٤........................................................................................:بالكامل

  ٥٠٦:ً؛ خوفا من سوء تفسري الناس لقتله-برغم استحقاقه لذلك- بقتل عبداهللا بن أيب خُ عدم إذنه -ب

  ٥٠٦...............: إعادة بناء الكعبة عىل ما كانت عليه، خشية نفور الناس عن اإلسالمخ تركه -ج

  ٥٠٧:  أمته بذلكخً الطرف عن بعض املخالفات مؤقتا، وأمره خكريم ّ غض النبي ال-٩

  ٥٠٧.................................................: األعرايب يبول يف املسجد حتى فرغخ تركه -أ

  ٥٠٨..............:ُ بالصرب عىل األمراء الذين ترى عندهم املعصية، مع رضورة كراهيتهاخ أمره -ب

  ٥٠٩.........: اختالف أحوال الناس عند تقديمهم للصدقةخ مراعاة النبي الكريم -١٠

ِّ الشخص الذي تصدق عليه بثوبني من التصدق بأحدمهاخُ منعه -أ ُُ :............................٥٠٩  

  ٥١٠....................:ِ بإمساك بعض ماله بدل التصدق بكاملها كعب بن مالك خُ أمره -ب

  ٥١٠.............:ب عىل تصدق الفاروق بنصف ماله وتصدق الصديق بكل ماله خ موافقته -ج

  ٥١٢................................:أساليب الدعوة ووسائلها: األصل الرابع

  ٥١٢.................................:ُصادر أساليب الدعوة ووسائلهام: العنرص األول

  ٥١٢................................................................:القرآن الكريم: ًأوال

  ٥١٣..................................................................:السنة النبوية: ًثانيا

  ٥١٣.........................................................:ُسرية السلف الصالح: ًثالثا

  ٥١٤....................................:رضورة االستمساك بالنهج الصحيح يف الوسائل واألساليب

  ٥١٥...................................................:أساليب الدعوة: العنرص الثاين

  ٥١٦..............................................................: أساليب الدعوة إىل اهللا



 

 ١٤٢٢ فهرس املوضوعات

  ٥١٨..................................................:ل الدعوةوسائ: العنرص الثالث

  ٥٢١..............................................................:العوامل التي تتعلق باخلطيب: ًأوال

  ٥٢٩.......................................................:العوامل التي تتعلق بموضوع اخلطبة: ًثانيا

  ٥٣٦..................................................:العوامل التي تتعلق بالوسائل واألساليب: ًثالثا

  ٥٥١............................................................: العوامل التي تتعلق باملدعوين: ًرابعا

  ٥٥٦.............................................:قواعد الدعوة إىل اهللا: فصل

  ٥٥٩..............................................................:سورة نوح

  ٥٦٥.................................................................:أساليب الدعوة

حكم العمل باحلـديث   الدعوة إىل اهللا وخطورة األحاديث الضعيفة:الباب الثامن
  ٥٧٣...............................................................:الضعيف

  ٥٨١.....:حتذير اإلمام األلباين اخلطباء والدعاة من رواية احلديث الضعيف) ١(

ذكر أقوال العلامء ومناقشة الشيخ األلباين لإلمام املنـذري عـىل تـساهله يف روايـة 
  ٥٨٣.......................................................:احلديث الضعيف

  ٥٨٣.....................:ليس عىل إطالقها) العمل باحلديث الضعيف(قاعدة 

  ٥٨٣................................................................:  القيد احلديثي-أ

  ٥٨٤..............................:رشائط العمل باحلديث الضعيف عند احلافظ ابن حجر

  ٥٨٥...............................:ما توجبه الرشوط املذكورة عىل أهل العلم من التمييز

  ٥٨٦.............:ما ذكره املنذري من تساهل العلامء يف الرتغيب والرتهيب واجلواب عليه

  ٥٨٧..................................:ة احلديث الضعيف عند ابن الصالحاألدب يف رواي

  ٥٨٨.........................................................:البد من الترصيح بالضعف



 

 ١٤٢٣  فهرس املوضوعات

  ٥٨٩.:تأثيم اإلمام مسلم ملن يروي عن الضعيف، وال يبني حاله ولو يف الرتغيب والرتهيب

  ٥٩٠................................:عاقبة التساهل برواية األحاديث الضعيفة وكتم بياهنا

  ٥٩٠...............................................................:  القيد الفقهي-ب

  ٥٩١: جيوز استحباب يشء ملجرد وجود حديث ضعيف يف الفضائلقول ابن تيمية املفصل يف ذلك، وأنه ال

  ٥٩٢...............................:مراد العلامء من العمل باحلديث الضعيف يف الفضائل

  ٥٩٢..............................................: مثال للعمل باحلديث الضعيف برشطه

  ٥٩٣........................................:ال جيوز التقدير والتحديد بأحاديث الفضائل

  ٥٩٤.....................: خالصة كالم ابن تيمية يف العمل باحلديث الضعيف يف الفضائل

  ٥٩٥....................................: طرق املبتدعة االعتامد عىل األحاديث الواهيةمن 

  ٥٩٧.............................:تقرير إشكال حول اشرتاط الصحة يف أحاديث الرتغيب

  ٥٩٨...................................................:رد اإلشكال بتفصيل علمي دقيق

  ٦٠٠.......................................................:خالصة كالم اإلمام الشاطبي

ًصعوبة متييز الضعيف الذي جيوز العمل به حديثيا وفقهيا ً:............................٦٠١  

  ٦٠٢.............................................:مثال من واقع بعض الفقهاء

  ٦٠٣...........................: األحاديث الضعيفة عمدة املبتدعة واجلهلة)٣(

  ٦٠٥..............................................:مثال من احلديث الضعيف

نتعـاون فـيام اتفقنـا عليـه، « الدعوة إىل اهللا والفهم الصحيح لقاعدة :الباب التاسع
  ٦١٣......................................:»ًويعذر بعضنا بعضا فيام اختلفنا فيه

  ٦١٧..........................................................:حرمة األلفاظ الرشعية

  ٦١٨.................................................: األخطاء يف األلفاظ ولدت البدع



 

 ١٤٢٤ فهرس املوضوعات

  ٦٢٠.............................................:ال حيث جيب االستفصال بدعةاإلمج

  ٦٢١...........................................................:املشاحة يف االصطالح

  ٦٢٣....................................: األقوال والقواعد املجملة سبب الظهور البدع

  ٦٢٥................................................................:اخلالف أمر كوين

  ٦٢٧.........................................................:اخلالف سمة أهل البدع

  ٦٢٨.............................................................:اخلالف آفة الذنوب

  ٦٣٠.....................................................................:اخلالف رش

  ٦٣٣.....................................................: »اختالف أمتي رمحة«حديث 

  ٦٣٣.....................................................................:اختالف التنوع

  ٦٣٤.............................................................: احلق يف جهة واحدة

  ٦٣٤.................................................................:األدلة من القرآن

  ٦٣٧..................................................................:األدلة من السنة

  ٦٣٩..................................................................:عمل الصحابة

  ٦٤٠...........................................................: ًليس كل جمتهد مصيبا

  ٦٤٣..............................:صحة العقيدة سبب إلدراك احلق، واستجابة الدعاء

  ٦٤٥................................................:فهم السلف عاصم من االختالف

  ٦٤٧..............................................: »صالة العرص يف بني قريظة«حديث 

  ٦٤٩...............................................................:ِّال يعذر كل متأول

  ٦٥١..............................................: ألقوالالسلف كانوا يطلبون دالئل ا

  ٦٥٢...........................................................:االحتجاج باالختالف



 

 ١٤٢٥  فهرس املوضوعات

  ٦٥٤................................................:الرتخص باألخف عند االختالف

  ٦٥٦.............................................................:االحتياط يف اخلالف

  ٦٥٧..........................................................: ًليس كل خمطئ مأجورا

  ٦٦٠..............................................................: ُمتى يعذر املخطئ؟

  ٦٦٢.........................................................:ضوابط مسائل االجتهاد

  ٦٦٦............................................................:تبيني األخطاء واجب

  ٦٦٩...................................................: أهل البدع أخطر من أهل امللل

  ٦٧٤........................: شار البدع واألخطاءاخلالف احلاصل بالردود أهون من انت

  ٦٧٦...................................................:قاعدة مقطوعة الصلة بالسلف

  ٦٨٤......................................................: ال تأتلف األمة هبذه القاعدة

  ٦٨٦..........................................................: أقوال العلامء يف القاعدة

  ٦٨٦..................................: :سامحة الشيخ العالمة املفتي عبد العزيز بن باز 

  ٦٨٧...........................................::الشيخ العالمة حممد الصالح العثيمني 

  ٦٨٨................................: : عالمة الشام؛ املحدث حممد نارص الدين األلباين

  ٦٨٨...................................................: العالمة صالح بن فوزان الفوزان

 ٦٩٠.....................................................:العالمة بكر بن عبد اهللا أبو زيد

 ٦٩٣.......: الدعوة إىل اهللا والتفريق بني البدعة واملصلحة املرسلة:الباب العارش
  ٦٩٥..........................................................................: مقدمة

  ٦٩٧..........................................................................: البدعة

  ٦٩٩..........................................................: مكمن خطورة االبتداع



 

 ١٤٢٦ فهرس املوضوعات

  ٧٠٠............................................:جناية املبتدعة عىل أمتهم: املبحث األول

  ٧٠٢...........................................:جناية املبتدعة عىل أنفسهم: املبحث الثاين

  ٧٠٢....................................................:الدنيا وخرسان اآلخرةفوات : املطلب األول

  ٧٠٥............................................................... :البدعة تفسد الدين: املطلب الثاين

  ٧٠٦......................................:جناية املبتدعة عىل رشيعة رهبم: املبحث الثالث

  ٧٠٧............................................:اقرتان البدع بشيوع اجلهل وقلة العلم: املطلب األول

  ٧١٣......................................................... :اقرتان البدع بإماتة السنن: املطلب الثاين

  ٧١٦.................................................................:املصلحة املرسلة

  ٧١٧..........................................................:تعرف املصلحة املرسلة

  ٧١٧....................................................................:املصالح املعتربة

  ٧١٨.....................................................................:املصالح امللغاة

  ٧١٨....................................................................:املصالح املرسلة

  ٧١٩................................................:رشوط وضوابط املصلحة املرسلة

  ٧١٩...............................:عدم معارضة املصلحة لنص من الكتاب والسنة: ًأوال

  ٧٢٠................................................:عدم معارضة املصلحة للقياس: ًثانيا

  ٧٢٢...................:عدم تفويت املصلحة املرسلة ملصلحة أهم منها أو مساوية هلا: ًثالثا

  ٧٢٤.........................................:النظر يف السبب املحوج هلذه املصلحة:  ًرابعا

  ٧٢٦.....................:أن عامة النظر يف املصلحة املرسلة إنام هو فيام عقل معناه: ًخامسا

  ٧٢٨................................................:الصلة بني البدع واملصالح املرسلة

  ٧٤٠..:أن وسائل وطرق الدعوة إىل اهللا توقيفية فصل أقوال العلامء اجللية يف بيان

 ٧٥٩............: ُ الدعوة إىل اهللا ومعرفة الصوارف عن احلق:الباب احلادي عرش
  ٧٦٤.............................................: فصل يف الصوارف عن احلق



 

 ١٤٢٧  فهرس املوضوعات

  ٧٦٤..........................................................................:املقدمة

  ٧٦٨..............................................................:اجلهل) ١(

  ٧٧١.............................................................:اخلوف) ٢(

  ٧٧٥.................................................:حب اجلاه والرئاسة) ٣(

  ٧٨٠.............................................................:التقليد) ٤(

  ٧٨٤...............................................................:الكرب) ٥(

  ٧٨٩..............................................................:احلسد) ٦(

  ٧٩١.............................................................:احلزبية) ٧(

  ٧٩٦.............................................:ترك هداية الناس للحق) ٨(

  ٧٩٨..............................................:النشأة واإللف والعادة) ٩(

  ٨٠٣..................................................:فضول املباحات) ١٠(

  ٨٠٩..................................................:كثرة أهل الباطل) ١١(

  ٨١٦............................................:االعتقاد ثم االستدالل) ١٢(

  ٨١٩...................................:صدور الباطل من شيخ له قبول) ١٣(

  ٨٢٤.................................................:تقاعس أهل احلق) ١٤(

  ٨٢٩...........................................:أسلوب املخاطبة باحلق) ١٥(

  ٨٣١.................................................:حيل أهل الباطل) ١٦(

  ٨٣٢...........................................................: الشناعة عىل الردود-أ

  ٨٣٤....................................................: الشناعة عىل احلق وأهله-ب



 

 ١٤٢٨ فهرس املوضوعات

  ٨٣٦.................................................:  إخراج الباطل يف قالب احلق-ج

  ٨٣٨...........................................................: الرتخص بالكذب-د

  ٨٤٢..................................................: نسبة املخالفة إىل قلة الفهم-هـ

  ٨٤٢.............................................................:  استعامل املجمل-و

  ٨٤٤.................: التعلق بالنصوص املنسوخة واألقوال التي نزع عنها أصحاهبا-ز

  ٨٤٥..................................................................:ق كتامن احل-ح

  ٨٤٦...............................................: االعتزاء إىل إمجاع ال حقيقة له-ط

 ٨٤٩.: الدعوة إىل اهللا  واملنهاج النبوي وأمهيته  يف دعوة الشباب:الباب الثاين عرش
  ٨٥١..........................................................: خ  االقتداء بالنبي-١

  ٨٥٣................................................................ : االتباع لألمر-٢

  ٨٥٤............................................................... : طلب حمبة اهللا-٣

  ٨٥٥.........................................................: العصمة من الضاللة-٤

  ٨٥٦........................................................... : العصمة من اخلطأ-٥

  ٨٥٨....................................................................: الشمول-٦

  ٨٦٠.................................................:مرحلة الشباب وأمهيتها

  ٨٦٣...............................................................: بداية التكليف-١

  ٨٦٤...................................................................: فرتة القوة-٢

  ٨٦٨.........................................................: أفضل فرتات العمر-٣

  ٨٦٩.........................................................:لعمر أطول مراحل ا-٤

  ٨٦٩............................................................ : رسعة االستجابة-٥

  ٨٧٤.......................................................... : الشباب عامد األمم-٦



 

 ١٤٢٩  فهرس املوضوعات

  ٨٧٥....................................: بيان فضل العلم وترغيب الشباب فيه

  ٨٧٥........................................................... :بيان فضل العلم: ًأوال

  ٨٨٠...................................................:ترغيب الشباب يف العلم: ًثانيا

  ٨٨٣...............................................:ٌفصل الرفق ومراعاة احلال

  ٨٨٤......................................................:مراعاة الناحية اجلسدية) أ(

  ٨٨٥.......................................................:مراعاة احلالة العقلية) ب(

  ٨٨٦.............................................................:الناحية النفسية) ج(

  ٨٨٩...............................: للشباب يف اإليامنخمن وصايا الرسول 

  ٨٨٩...........................................................: احفظ اهللا حيفظك-١

  ٨٩١.......................................................... : اعبد اهللا كأنك تراه-٢

  ٨٩٢......................................: كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل-٣

  ٨٩٢................................................... : استحيوا من اهللا حق احلياء-٤

ِ اتق اهللا حيثام كنت-٥ ّ: ...........................................................٨٩٣  

  ٨٩٧..........................................:ٌفصل تقويم األخطاء يف اإليامن

  ٨٩٧........................................................: التعليل وإجياد البديل-١

  ٨٩٩.........................................................:  اإلشعار بعظم اخلطأ-٢

  ٩٠٠.........................................................:  عدم املواجهة باخلطأ-٣

  ٩٠٢..............................................: التشديد والتحذير من العواقب-٤

  ٩٠٢............................................................: العتاب والعقاب-٥

  ٩٠٥..............................................:فصل حتصني إيامن الشباب



 

 ١٤٣٠ فهرس املوضوعات

  ٩٠٦..........................................:ّ احلث عىل التمسك بالكتاب والسنة-١

  ٩٠٧..................................................... : التحذير من أماكن الفتن-٢

  ٩٠٨................................................:ُّن اخلوض يف الشبه التحذير م-٣

  ٩٠٩.................................:  التحذير من طلب املناصب ملن ال يقدر عليها-٤

  ٩١٠........................................: احلث عىل املبادرة باألعامل وقت الفتن-٥

  ٩١١..................:أهلهفصل ترغيب الشباب يف العمل الصالح والثناء عىل 

  ٩١١................................................. :الرتغيب يف العمل الصالح: ًأوال

  ٩١٢..............................................................: األصل يف الرتغيب-أ

  ٩١٣......................................................: نامذج من ترغيب الشباب-ب

  ٩١٥......................................................: األسس النفسية للرتغيب-ج

  ٩١٧.........................................................: ميزات الرتغيب النبوي-د

  ٩٢٠........................................................: بني الرتغيب والرتهيب-هـ

  ٩٢٠.................................................:الثناء عىل الشباب العاملني: ًثانيا

  ٩٢١......................:وجه الصحيحتعليم الشباب األعامل الصاحلة عىل ال

  ٩٢١......................................................................: التلقني-١

  ٩٢٢.....................................................................: املامرسة-٢

  ٩٢٣...............................................................: إجابة األسئلة-٣

  ٩٢٤....................................................................... : النيابة-٤

  ٩٢٥..........................................:النبوي يف تعليم العباداتمميزات املنهاج 

  ٩٢٥..................................................................: الرفق والرمحة-١

  ٩٢٦.........................................................................: التدرج-٢



 

 ١٤٣١  فهرس املوضوعات

  ٩٢٨............................................................: مطابقة الفعل للقول-٣

  ٩٢٩................................................................: مراعاة األحوال-٤

  ٩٢٩........................................................................ : التوازن-٥

  ٩٣١.......................................................................: الشمول-٦

  ٩٣٢...................................:وصايا نبوية للشباب يف العمل الصالح

  ٩٣٢.............................................: اغتنام الشباب يف العمل الصالح-١

  ٩٣٣........................................................... : من النوافل التزود-٢

  ٩٣٤................................................. : احلض عىل البعد عن املحارم-٣

  ٩٣٧........................................................... : املداومة عىل الذكر-٤

  ٩٣٧...............................................................: كثرة السجود-٥

  ٩٣٨.......................................................... : املداومة عىل العمل-٦

  ٩٣٩...........................................................:ميزات الوصايا النبوية

  ٩٣٩........................................................................: الواقعية-١

  ٩٣٩............................................................. : احلرص عىل اهلداية-٢

  ٩٣٩.........................................................................:ِ اإلقناع-٣

  ٩٣٩..............................................................: التأكيد والتوضيح-٤

  ٩٤٠..................................................................: اغتنام الفرص-٥

  ٩٤٠.......................................................: الرتغيب يف قبول الوصية-٦

  ٩٤٠........................................................................: التخيري-٧

  ٩٤١....................................:فصل وصايا نبوية للشباب يف اآلداب

ً ال تصاحب إال مؤمنا-١ ّ:........................................................٩٤١  



 

 ١٤٣٢ فهرس املوضوعات

  ٩٤٢........................................................: أحسن خلقك للناس-٢

  ٩٤٢.........................................................: املك عليك لسانك-٣

  ٩٤٤.........................................................:  ال تتبع النظرة النظرة-٤

  ٩٤٥...........................................................:افعيف غض البرص عدة من

  ٩٤٦..............................................................: البداءة باليمني-٥

  ٩٤٧................................................................. : ارفع إزارك-٦

  ٩٤٨....................................:فصل اختيار الشباب للدعوة وأسبابه

  ٩٥٢..............................:الشباب للدعوة خأسباب اختيار الرسول 

  ٩٥٣................................................................ : كثرة علمهم-١

  ٩٥٤............................................................. : قوهتم ونشاطهم-٢

  ٩٥٤........................................................... : قلة تعلقهم بالدنيا-٣

  ٩٥٥........................................................... : هم جيل املستقبل-٤

  ٩٥٦...........................................:لدعوي للشبابرسم املنهاج ا

  ٩٥٦..............................................................: النموذج األول-١

  ٩٥٩...............................................................: النموذج الثاين-٢

  ٩٦٠.............................................................: النموذج الثالث-٣

  ٩٦١.............................................................. : النموذج الرابع-٤

  ٩٦٢............................................:َأسس البناء الدعوي للشباب

  ٩٦٢..........................................:اإليامن الكامل بالقضية: األساس األول

  ٩٦٣..................................................... :العلم الالزم: األساس الثاين



 

 ١٤٣٣  فهرس املوضوعات

  ٩٦٣................................... :القدرة عىل التعامل مع الناس: األساس الثالث

  ٩٦٤............................................:العمل حسب القدرة: األساس الرابع

  ٩٦٥..................................................:اإلملام بالغاية: األساس اخلامس

  ٩٦٦..............................:نتائج املنهاج النبوي يف دعوة الشباب: فصل

 ٩٦٦.........................................................:جيل العلم) ١(
  ٩٦٧...........................................................:الشباب والقرآن: ًأوال

  ٩٧٢..........................................................:الشباب واحلديث: ًثانيا

  ٩٧٥............................................................. :الشباب والفتيا: ًثالثا

  ٩٧٦..............................................................:املكثرون من الفتيا) أ(

  ٩٧٦...........................................................:فتيااملتوسطون يف ال) ب(

  ٩٧٧...................................................... :الشباب وعلوم شتى: ًرابعا

  ٩٨١................................................:جيل العمل الصالح) ٢(

  ٩٨١................................................................ : جيل الصالة-١

  ٩٨٣............................................................. : جيل الصدقات-٢

  ٩٨٧................................................................. : جيل الصيام-٣

  ٩٩٠....................................................: جيل الذكر وتالوة القرآن-٤

  ٩٩٣........................................................:جيل الدعوة) ٣(

  ٩٩٤................................................................ :محاية القائد: ًأوال

  ٩٩٦............................................................... :محاية الدعوة: ًثانيا

  ٩٩٨................................................... :االجتهاد يف دعوة األفراد: ًثالثا

  ٩٩٨....................................................:ادعوة أيب بكر الصديق ) أ(



 

 ١٤٣٤ فهرس املوضوعات

  ١٠٠٠.....................................:دعوة مصعب بن عمري وأسعد بن زرارة) ب(

  ١٠٠٠............:ن عمرو بن اجلموح لعمرو بن اجلموحدعوة معاذ بن جبل ومعاذ ب) ج(

  ١٠٠٢....................................................:دعوة طليب بن عمري ألمه) د(

 ١٠٠٣..............:  الفتاوى املنهجية يف الدعوة والدعاة للشيخ األلباين:الباب الثالث عرش
 ١٠٤٩.....................:ضوابط منهج السلف يف الدعوة، ورشوطها :الباب الرابع عرش
.................................١٠٥١  

  ١٠٥١................................................................:اإلخالص وأمهيته

  ١٠٦٠....................................................:الدعوة بعلم وبصرية يف الدين

  ١٠٦٩.........................................................: احللم والصرب عىل األذى

:........................................١٠٧٨  

  ١٠٧٨.......................................:مراعاة الفوارق بني دعوة املسلمني وغريهم

  ١٠٨١.......................................: هل اهلوىمراعاة الفوارق بني أهل اجلهل وأ

  ١٠٨٦.....................................:مراعاة الفوارق بني دعوة احلكام واملحكومني

  ١٠٩١: مراعاة الفوارق بالنسبة للحاالت النفسية والقدرات البرشية، واملكانة والرشف والسن

  ١٠٩٢.............................................................................: ومما يدل عىل هذا

  ١٠٩٣..................................................................:فالواجب عىل الداعي إىل اهللا

....................................١٠٩٦  

  ١٠٩٦.........................................:ُّالدعوة إىل األهم فاألهم، وأمهها التوحيد

  ١١٠٣.............................................: الدعوة إىل السنة والتحذير من البدعة

  ١١١١...........:شمولية فهم السلف، ودعوهتم إلصالح ما ينشأ يف املجتمع من خمالفات

....................١١١٣  

  ١١١٣...........:مراعاة الفوارق بني حال الدعوة يف صدر اإلسالم، وحاهلا يف هذا الزمان



 

 ١٤٣٥  فهرس املوضوعات

  ١١١٧......:مراعاة الفوارق بني حال الدعوة من مرص إىل مرص آخر بحسب أحوال الناس

  ١١١٩..............:لدولة املسلمة من عدمهامراعاة الفوارق بني حال الدعوة مع وجود ا

ٌأن السلطان ترتبط به أمور كثرية:  فمام ال شك فيه ّ:.............................................١١١٩  

ُويرد من خالل هذا احلديث سؤال جد هام، البد من التفطن إليه واإلجابة عليه؛ وهذا السؤال ذو شقني َ َِ:١١٢١  

  ١١٣١.........:فيه احلكمة والعقل والنجاة: منهج األنبياء يف الدعوة إىل اهللا) ١(

  ١١٣١................................................................:ٌسؤال وجواب

  ١١٣٧................................................................:الصالة: األول

  ١١٣٨...................................................................: احلج: الثاين

  ١١٣٩.....................................................: وهو بيت القصيد: الثالث

  ١١٤٣..........................................ِّالسبيل إىل العز والتمكني) ٢(

ُالعدة اإليامنية هي تقوى اهللا َّ ُ َّ ُ :....................................................١١٤٥  

  ١١٤٦...........................................................:التوحيد: القسم األول

  ١١٤٧.............................: ال يسكت عن التوحيد حتى يف اجلهادخرسول اهللا 

ٍابن تيميمة يعلم النّاس التوحيد يف جهاد دفاعي ّ َ ُِّ:...................................١١٤٩  

  ١١٥٠..................................:لو كان الصاحلون يف جيش فيه رشكيات الهنزموا

  ١١٥١..............................................: من ترك القتال بسبب البدع والرشك

  ١١٥٢.........:خانتصار املسلمني عىل التتار بعد أن صححوا عقيدهتم واتبعوا الرسول 

  ١١٥٣.....................................:خجتريد املتابعة لرسول اهللا : القسم الثاين

َّالعدة ّعدة عسكرية وعدة برشية:  املادية قسامنُ ّ :..................................١١٥٧  

َّالعدة العسكرية َُّ:..................................................................١١٥٧  

  ١١٥٧.............................................................................:تنبيه

ّالعدة البرشية:  القسم الثاين ّ:.......................................................١١٥٨  



 

 ١٤٣٦ فهرس املوضوعات

..........................................................................١١٥٨  

  ١١٥٩............................................................................:حتذير

َّالعدة اإليامنية أسبق ُ:..............................................................١١٦٠  

َكونوا أولياء اهللا تنرصوا ُ:..........................................................١١٦١  

  ١١٦٢.........................................:سبيل الوالية بالرجوع إىل الدين الصحيح

  ١١٦٤............................................:قاعدة املوازنة بني احلسنات والسيئات

  ١١٧١.........................ما هو العالج لواقع األمة اإلسالمية األليم؟) ٣(

  ١١٧٢...........................................................نص السؤال

  ١١٧٢...........................................................نص اجلواب

  ١١٧٣...................................................واقع اإلمة اإلسالمية

  ١١٧٣...................................................................:افرتاق األمة

  ١١٧٤................................................:مفهوم الطائفة املنصورة الناجية

  ١١٧٦...................................................................:خري القرون

  ١١٧٦............................................:رضورة التزام سبيل املؤمنني األولني

  ١١٧٨............................................:أسباب اخلالف احلادث بعد السلف

  ١١٧٩..........................................................َأسباب الوهن

  ١١٨٠...................................................:حب الدنيا رأس كل خطيئة

  ١١٨٠........................................................: صور استحالل املحارم

  ١١٨٢............................: التحذير من استحالل املحارم بطريق االحتيال عليها

  ١١٨٣...........................................................:بيع العينة ومفهومها

  ١١٨٤..................................................................:حتايل اليهود



 

 ١٤٣٧  فهرس املوضوعات

  ١١٨٥....................................................:االعتبار من أحوال اهلالكني

  ١١٨٦.................................................................: رضورة اجلهاد

  ١١٨٧.........................................................سبيل النهوض

  ١١٨٨......................................................:مظاهر البعد عن اإلسالم

  ١١٨٩..............................................:وجوب العودة إىل مذهب السلف

  ١١٩٥................................:حكومنيوجوب تطبيق اإلسالم عىل احلكام وامل

  ١١٩٧........................................:التصفية والرتبية وحاجة املسلمني إليهام

  ١١٩٩..........................................:الرجوع إىل السنة كالرجوع إىل القرآن

 
 .....................................................١٢٠٥  

.......................................................١٢٠٥  

........١٢١٠  

..............................................١٢٢٧  

..............................................................١٢٣٣  

.............................................١٢٣٦  

...............................................................١٢٣٩  

............................................١٢٤٢  

...........................١٢٤٤  

........................................................١٢٤٩  

..............................................١٢٥٢  



 

 ١٤٣٨ فهرس املوضوعات

..................................................................١٢٥٤  

...............................................................١٢٦١  

................................................................١٢٦٥  

.............................................................١٢٦٧  

.................................................١٢٧١  

.........................................................١٢٧٤  

................................................................١٢٧٤  

..................................................١٢٧٧  

.......١٢٧٨  

خ...........................................................١٢٧٨  

....................................................١٢٨٠  


١٢٨٣  

...................................................١٢٨٦  

.................................................................١٢٩٦  

 ١٣٠١....................................................................الفهارس العامة
  ١٣٠٣.........................................................فهرس اآليات

  ١٣٤٧...............................................فهرس األحاديث واآلثار

  ١٤٠١....................................................فهرس املوضوعات

 


